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Praha, 16. 11. 2020 

Vážená členská základno FKHV, 

shromáždění delegátů a členská základna jsou ti kdo mohou hodnotit práci prezidia a prezidenta. Mé 

osobě toto nenáleží, mohu pouze konstatovat do jaké míry prezidium splnilo úkoly a povinnosti 

plynoucí z našich funkcí a definovat v jaké atmosféře a podmínkách vedení FKHV v minulém období 

pracovalo. 

Rok 2020 byl ze všech úhlů pohledu velice hektický a problematický. Došlo ke změnám ve vedení FKHV, 

byla a je řešena situace spojená s pozměňovacím návrhem zákona 56/2001 Sb. připravovaným 

poslanci, z osobních důvodů odešla dlouholetá zaměstnankyně sekretariátu, stále probíhá průběžné 

zavádění IS, FKHV na základě udání prochází hloubkovou kontrolou úřadu pro ochranu osobních údajů, 

probíhá soud řešící trestní oznámení na FKHV, kdy další trestní oznámení na FKHV bylo Kriminální policií 

ČR odloženo, posledním faktorem stěžujícím veškerou činnost nás všech jsou opatření a omezení 

způsobená pandemií Covid. Do jaké míry se daří vedení FKHV zajistit kontinuální chod testování HV, 

provoz sekretariátu a činnost v oblasti jednotlivých komisí je na posouzení vás členech jednotlivých 

členských subjektů a majitelích historických vozidel.  

Prestiž veteránského hnutí v České republice a FKHV na mezinárodní úrovni posílila návštěvou, v tomto 

roce do funkce nově zvoleného, prezidenta FIVA Tiddo Bresterse a jeho účast na akci 1000 mil 

československých. Pan prezident FIVA a následně komisař FIVA dozorující akci Oldtimer Bohemia Rally 

pan J. J. Dollemann se velice kladně vyjádřili o jednotě, spolupráci a stabilizaci vztahů mezi uskupeními, 

která majitele HV v ČR sdružují. 

V rámci tripartity (FKHV, AVCC AČR a AKHV) probíhají všechna jednání v konstruktivním duchu a 

troufám si říct názorovém souznění. Mnoho akcí je realizováno se vzájemnou podporou a doufám, že 

bývalá určitá rivalita se už definitivně stává historií. 

Stav situace související se změnou zákona 56/2001 Sb. - představitelé FKHV komunikují s navrhovateli, 

byl vytvořen komunikační kanál umožňující konstruktivní debatu nad touto problematikou, stejným 

způsobem je komunikováno se zástupci MD. Z programu jednání poslanecké sněmovny je v současnosti 

pasáž týkající se HV, v rámci novelizace zákona 56, odložena. 

Ze své pozice mohu pochválit a vyzdvihnout činnost krajských komisařů, a to napříč všemi uskupeními 

majitelů HV tedy FKHV, AVCC AČR a AKHV, oni jsou ti, kdo nesou největší pracovní nápor spojený s 

přechodem na IS, ten je pro budoucí funkčnost systému testování nezbytný.  

Ze stejných důvodů náleží poděkování i členům klubových komisí. Jejich soustavná letitá činnost je z 

hlediska kulturně společenského těžko docenitelná.  

Věřím v dobré zítřky a jsem optimistou. Pokud bude FKHV plně transparentní, bude důkladně 

komunikovat s veřejností, bude ji kvalitně informovat a nedá tak tak prostor k manipulaci a zkreslování 

doložitelných faktů a skutečností, tak jak se v minulosti častokrát dělo, pak nám všem bude lépe. Věřím 

v čas, kdy to, co děláme nad rámec aktivit v rámci mateřských klubů bude opravdu radostí. 

 

Václav Kafka  

Prezident FKHV ČR 


