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Kvalifikační podmínky pro držitele licencí činovníků 
Motocyklového sportu AČR pro rok 2023 

Všichni držitelé licencí (viz VSŘ čl. - N 40.1.2), tedy i držitelé licencí FIM s víceletou platností,   
se musí zúčastnit příslušného semináře MS AČR, je-li pro daný rok vypsán a vykonat úspěšně 
závěrečný test, který se skládá ze Všeobecného sportovního řádu, Lékařského řádu, 
Disciplinárního řádu, Řádu životního prostředí AČR apod. a ze sportovního řádu příslušné 
disciplíny. TK z technických sportovních řádů jednotlivých sportovních odvětví. Termíny 
seminářů jsou navrhovány komisemi a schváleny VVM AČR. Po absolvování semináře se 
licence MS AČR  vydávají na aktuální kalendářní rok tj. s platností do 31.12.. Při neúčasti na 
semináři nebudou delegováni činovníci na žádný sportovní podnik. 
Jmenování činovníků provádí odborné a sportovní komise – viz VSŘ čl. N 40.2. Jednotliví 
pořadatelé předají své požadavky na delegaci  do 1. března kalendářního roku příslušným 
komisím, které zpracují návrhy delegací.  
Lektora pro jednotlivá školení /semináře určí sportovní nebo odborné komise MS AČR. 
Držitelé licencí činovníka mohou být činní na všech druzích podniků, pro které mají oprávnění. 
Adeptem se může stát každý zájemce o tuto činnost starší 18 ti let (časoměřič 16 let) a který 
se zúčastní příslušného semináře MS AČR v řádném termínu.  
Od roku 2020 je maximální věk držitele licence činovníka 76 let, počítáno v roce jeho 
dosažení. 
 

Používání licence     
Při motocyklových podnicích musí mít viditelně umístěnou licenci pouze delegovaní činovníci 
na příslušný závod. Ostatní držitelé licencí nesmí mít licenci na závodech, kam nejsou 
delegováni, viditelně umístěnou. 
 

Sportovní komisař (SK)/ Předseda JURY 
Rozhodčí superkrosu (RS)    
Licence sportovního komisaře se uděluje pro každé odvětví samostatně, přičemž počet 
disciplín, pro které lze získat licenci, není omezen. 
 
Sportovní komisař – adept. 
Může se jím stát každý zájemce o tuto činnost, starší 18ti let. 
 
Po školení a po absolvování min. 4 podniků v dané disciplíně jako adept, se může stát 
sportovním komisařem II. KT. Teoretická zkouška se skládá ze  Všeobecného sportovního, 
Lékařského, Disciplinárního řádu a Řádu životního prostředí AČR a ze sportovního řádu 
příslušného odvětví. 
Jestliže sportovní komisař II. KT. absolvuje min. 6 podniků v příslušné disciplíně, může se 
přihlásit ke zkouškám na sportovního komisaře I. KT. 
 
Sportovní komisař I. KT  se může po absolvování min. 10 podniků v příslušné disciplíně 
přihlásit prostřednictvím příslušné komise ke zkouškám pro získání licence sportovního 
komisaře FIM/FIM Europe. Pro obnovení licence je nutná aktivní činnost na podniku 
nejméně jedenkrát za dva roky a to buď jako předseda jury, SK nebo ředitel na podniku 
MS AČR nebo jako národní delegát MS AČR na podniku jiné FMN. 
Podmínky pro zvýšení kvalifikace: 
třída min. věk min. počet podniků 
SK – adept 18  4 
SK – II.KT -  6 
SK – I.KT -  10 
SK – FIM -  
Pouze sportovní komisař/ rozhodčí I. KT a sportovní komisař FIM mohou vykonávat funkci 
hlavního sportovního komisaře/ předsedy JURY. Platí pro MČR a vyšší typy podniků. 
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Ředitel závodu (Ř) 
Po absolvování školení se ředitelem podniku  může stát každý zájemce o tuto činnost starší  
18 let Teoretická zkouška se skládá ze  Všeobecného sportovního, Lékařského, 
Disciplinárního řádu a  Řádu životního prostředí AČR a ze sportovního řádu příslušného 
odvětví.  
Ředitel závodu se může po absolvování min. 5 mezinárodních podniků ve funkci ředitele nebo 
předsedy jury přihlásit prostřednictvím příslušné komise ke zkouškám pro získání licence 
ředitele závodu FIM. 
 

Rozhodčí ploché dráhy (RPD) 
Rozhodčí ploché dráhy – adept 
Může se jím stát každý zájemce o tuto činnost, starší 18 let.  
 
Po školení a po absolvování min. 5 podniků jako adept s určeným instruktorem se může stát 
rozhodčím ploché dráhy II. KT. Teoretické zkoušky skládá ze Všeobecného sportovního 
řádu, Disciplinárního řádu, Řádu životního prostředí AČR a řádů platných pro PD.  
 
Jestliže Rozhodčí PD II. KT absolvuje min. 10 podniků, může se  přihlásit ke zkoušce na 
rozhodčího PD I.KT. 
 
Rozhodčí PD I. KT se může po absolvování min. 10 podniků přihlásit prostřednictvím Komise 
PD AČR ke zkouškám na získání licence FIM.  
 
Podmínky pro zvýšení kvalifikace :            
třída      min. počet podniků 
RPD – adept     min. věk 18     5 
RPD – II.KT           -    10 
RPD – I.KT           -    10 
RPD – FIM    max. věk 58 
 
Maximální hranice pro výkon funkce RPD je 60 let pro FIM. 
 

Technický komisař (TK) 
Technický komisař adept : 
Může se jím stát každý zájemce o tuto činnost starší 18ti let. 
 
Po školení a absolvování min. 5 podniků v dané disciplíně jako adept se může stát 
technickým komisařem II. KT.  Teoretická zkouška se skládá ze Všeobecného sportovního 
řádu, Disciplinárního řádu a technických řádů jednotlivých disciplín. 
  
Jestliže technický komisař II. KT absolvuje min. 10 podniků v dané disciplíně, může se 
přihlásit ke zkouškám na  technického komisaře I. KT. 
   
Technický komisař I. KT se může po absolvování min. 10 podniků přihlásit prostřednictvím 
Technické komise  ke zkouškám pro získání licence technického komisaře FIM. 
Podmínky pro zvýšení kvalifikace : 
 
třída             min. věk   min počet podniků 
TK – adept     18      5 
TK – II. KT      -    10 
TK – I. KT      -    10 
TK – FIM       - 
 
Pouze technický komisař FIM a technický komisař I. KT mohou vykonávat funkci hlavního 
technického komisaře. Platí pro MČR a vyšší typy podniků. 
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Časoměřič (ČA) 
Časoměřič – adept : 
Může se jím stát každý zájemce o tuto činnost, starší 16 let. 
 
Po  školení a absolvování min. 5 podniků jako adept se může stát časoměřičem II. KT. 
Teoretická zkouška se  skládá ze Všeobecného sportovního řádu, Disciplinárního řádu a ze 
sportovních řádů jednotlivých disciplín. 
 
Jestliže časoměřič II. KT  absolvuje  min. 10 podniků v dané disciplíně, může se přihlásit ke 
zkouškám na časoměřiče I. KT. 
 
Časoměřič I. KT se může po absolvování min. 10 podniků přihlásit prostřednictvím Komise 
časoměřičů  k získání licence časoměřiče FIM. 

  
Podmínky pro zvýšení kvalifikace : 
 
třída             min. věk    min. počet podniků 
ČA – adept   16      5 
ČA – II.KT    -    10 
ČA – I. KT    -    10 
FIM     - 
  

Časoměřičská skupina (ČS) /Hlavní časoměřič (HČA) : 
Pouze časoměřič I.KT, časoměřič FIM a vedoucí časoměřické skupiny mohou vykonávat 
funkci Hlavního časoměřiče. 
O licenci časoměřičské skupiny může zažádat každá právnická nebo fyzická osoba. 
Přehled požadavků na vybavení a udělování licencí časoměřičských skupin poskytne 
sekretariát AČR. Platí pro MČR a vyšší typy podniků. 
 

Činovník pro životní prostředí (ČŽP)  
Licence činovníka životního prostředí se uděluje pro všechny disciplíny.  
 
Může se jím stát každý zájemce o tuto činnost, starší 18 ti let.  
Po školení a absolvování 1 podniku jako adept člena komise ŽP se může stát činovníkem 
pro životní prostředí. Teoretická zkouška se skládá z Všeobecného sportovního, 
Disciplinárního řádu a Řádu životního prostředí AČR. 
 
Činovník pro životní prostředí se může po absolvování min. 10 podniků přihlásit 
prostřednictvím Komise životního prostředí MS AČR ke zkouškám na získání licence FIM.  
 
Podmínky pro zvýšení kvalifikace :  
 
třída          min. věk   min. počet podniků  
ČŽP – adept    18     1  
ČŽP - AČR      -    10  
ČŽP – FIM      - 
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NÁHRADY ČINOVNÍKŮ 
Kromě níže uvedených  náhrad mají  jmenovaní  činovníci  nárok na stravné a cestovné podle 
platné Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí při respektování ZU a požadavku 
ředitelství závodu.  Při hrubém nesplnění povinností mohou být tyto náhrady sníženy. 

 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 
zákoníku práce („zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře“) ve výši: 

• 140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

• 220 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 

• 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

 
N Á H R A D Y 

vyplácené pořadateli předsedům JURY, HTK, HČ, SK/rozhodčím na podnicích 
       
 Předseda JURY  HTK/HČ        Člen JURY  
MS, ME   --  2.500 Kč/den   2.000 Kč/den   
MM ČR , MEZ volný   200 Kč/hod. 165 Kč/hod.   155 Kč/hod. 
Ostatní   150 Kč/hod.        125 Kč/hod. 
Neodpracované hodiny nejsou hrazeny.  

 
N Á H R A D Y 

vyplácené pořadateli technickým komisařům, časoměřičům a ekologům na podnicích 
 
MS, ME      1.900 Kč/den 
MM ČR, MEZ volný   150 Kč/hod.   
Ostatní    125 Kč/hod. 
Neodpracované hodiny nejsou hrazeny.  
    
Náhrada vyplácená asistentům je ve všech těchto výše uvedených odvětvích stanovena  
80 Kč/hod a delegace asistenta vždy musí být dohodnuta s pořadatelem.  
 

N Á H R A D Y 
vyplácené pořadateli časoměrným skupinám 

 
Náhrady vyplácené časoměrným skupinám jsou řešeny smluvním vztahem  s pořadatelem. 
 

N Á H R A D Y 
vyplácené pořadateli hlavnímu lékaři FIM(CMO) 

 
Na podnicích MS FIM, kde je Lékařským řádem FIM stanovena povinnost FIM licencovaného 
Chief Medical Officera (CMO) jsou tyto náhrady řešeny smluvním vztahem  s pořadatelem. 

 
NÁHRADY  LEKTORNÉHO 

 
Náhrady vyplácené lektorům jsou financovány výhradně z poplatků za školení.  
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