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V MIES, 21. února 2012

Motocyklová sportovní autorita v České republice

Vážený pane ministře

v návaznosti  na  naši  dosavadní  korespondenci  a  na  návštěvu  pánů  Vincenza  Mazziho  a 
Andrzeje  Witkowského  hovořila  komise,  která  má  na  starosti  posouzení  situace  kolem 
pravomocí  v oblasti  motocyklového  sportu  v České  republice,  s prezidenty  obou  asociací, 
tedy ČSMS i Autoklubu ČR. O svých doporučeních pak komise informovala představenstvo 
FIM.

Účelem tohoto dopisu je Vás informovat o rozhodnutích přijatých představenstvem FIM na 
jeho oficiálním zasedání, které se konalo 17. února.

1. Představenstvo potvrzuje, že do doby, než valná hromada FIM konaná v roce 2012 
učiní  konečné  rozhodnutí  o  přistoupení,  přiznává  FIM  plnou  pravomoc  ČSMS 
uspořádat níže uvedené podniky světových šampionátů konaných v roce 2012 pod 
hlavičkou FIM:

a) FIM Mistrovství světa silničních motocyklů (Brno, 26. srpna)

b) FIM Mistrovství světa superbiků (Brno, 22. července)

c) Grand Prix České republiky na ploché dráze (Praha,  12. května)

d) Race – off  – semifinálový závod o Grand Prix České republiky na ploché dráze 
(Divišov, 30. června)

e) Mistrovství světa do 21 let – plochá dráha (Pardubice, 13. října)

Komentář: Představenstvo FIM tímto rozhodnutím přidělilo ČSMS plnou autoritu pro uvedené 
podniky. Kromě tohoto výčtu existuje jen jeden závod Mistrovství světa na území ČR – MS  
v motokrosu v Lokti.



Závěr: ČSMS je autoritou odpovědnou za pořádání závodů mistrovství světa motocyklů místo  
Autoklubu  ČR.  Autoklub  ČR  tak  zcela  ztrácí  úlohu  autority  v nejviditelnější  a  
nejreprezentativnější části své činnosti.

2. Představenstvo  rovněž  potvrdilo,  že  žádost  ČSMS  o  členství  byla  čestná,  že  byla 
předložena požadovaná dokumentace a že představenstvo bude moci vydat příslušné 
doporučení valné hromadě FIM v roce 2012 včas.

Komentář: Představenstvo FIM doporučuje Valnému shromáždění k přijetí kandidáty na členy  
FIM. Představenstvo FIM v bodu 2 konstatuje, že nejsou žádné překážky ke vstupu ČSMS do 
FIM. Tím, že je dokumentace nezpochybnitelná a kompletní, neexistuje žádný důvod, proč by  
Představenstvo nemělo doporučení pro Valné shromáždění vydat. Představenstvo doporučuje  
Valnému shromáždění vždy jen jednoho kandidáta. 

Závěr: Je vyloučeno, že by Představenstvo FIM navrhlo v prosinci 2012 jiného kandidáta na  
členství ve FIM, nebo že by přijetí ČSMS nenavrhlo či nedoporučilo.

3. Na druhou stranu v souladu se stanovami a předpisy FIM představenstvo s konečnou 
platností rozhodlo, že nemělo oprávnění okamžitě rozhodnout o přistoupení ČSMS na 
úkor Autoklubu ČR. Toto právo náleží valné hromadě, takže konečné rozhodnutí bude 
učiněno na valné hromadě FIM v prosinci letošního roku.

Komentář: Představenstvo FIM konstatuje, že okamžitému přijetí ČSMS za člena FIM brání  
pouze formální důvody dané Stanovami FIM. 

Závěr: Bod 3 je vysvětlením, proč nemůže být – navzdory splnění podmínek popsaných v bodu  
2 – ČSMS přijat za člena FIM okamžitě.

4. Kromě toho představenstvo sice uznává, že spor mezi ČSMS a Autoklubem ČR ve věci 
pravomoci  v oblasti  českého  motocyklového  sportu  je  interní  záležitostí  České 
republiky (do níž se FIM nechce vměšovat), na druhou stranu však dodává, že jakožto 
mezinárodní  sportovní  federace  je  FIM  jedinou  institucí,  která  má  právo  udělit 
pravomoc v oblasti mezinárodního sportu české motocyklové federaci.

Komentář: Představenstvo  FIM  potvrzuje,  že  rozhodnutí  ministra  školství,  mládeže  a  
tělovýchovy o přechodu sportovní autority mu příslušelo a respektuje jej. Vyvrací tak námitky  
Autoklubu ČR, že ministrovi školství (resp. z vnějšího pohledu státní instituci) nepřísluší právo  
rozhodnout o národní sportovní autoritě. Právo jmenovat mezinárodní autoritu nebylo a není  
ze strany ČSMS ani MŠMT zpochybňováno.



Závěr: Jakékoliv  dohady  o  tom,  že  ministr  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  obešel  svým  
rozhodnutím o jmenování nové národní sportovní autority pravomoci FIM, jsou irelevantní.

Věříme, že chápete, že se jedná o mimořádnou situaci a že uznání pravomoci ČSMS ve 
věci  výše  uvedených  podniků  mistrovství  světa  ze  strany  FIM  dostatečně  zplnomocní 
Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  České  republiky  k poskytnutí  nezbytné 
součinnosti k pořádání těchto podniků v roce 2012.

Jsme vám nadále k dispozici

S pozdravem

Vito Ippolito

PREZIDENT


