
Zpráva prezidia o činnosti ČKHV z.s. v období od SD 18.1.2020 

 
 

Nejprve stručná informace o činnosti FKHV ČR 

 

Na mimořádném SD FKHV ČR dne 12.12.2019 byl na dvouleté období od 01.01.2020 do 

31.12.2021 zvolen prezidentem pan Václav Kafka z VCC ČR 

Členy placeného sekretariátu FKHV ČR jsou Ing. Martin Kot, ZP, Bc. Jiří Patočka, OSVČ a Lucie 

Maxová, DPČ.  

Došlo ke změnám ve vedení jednotlivých komisí. Předsedou technické komise je Jaromír 

Kučera z UKUVHT, KRK František Sladký z UKUVHT, Kulturní komise Aleš Mašín z UKUVHT, 

Sportovní komise Tomáš Barnet z VCC ČR, Legislativní komise Jan Taubel z VCC ČR. Nově vznikla 

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností, kterou vede Libor Vykusa z BCC ČR. Dohled nad 

hospodařením a styk s účetní firmou MINUS TEN zajišťuje Jiří Zítek, který zastupuje v prezidiu FKHV 

ČR ing Pavla Fialu, prezidenta ČKHV.  

Velkou událostí bylo setkání členů prezidia FKHV ČR s prezidentem FIVA, panem Tiddo 

Brestersem, který Českou republiku navštívil jako čestný host 1000 mil československých. Setkání se 

konalo 11.8.2020 v restauraci Občanská plovárna. Účastnili se též zástupci AVCC v AČR, AKAV a 

zástupci slovenské Národní autority Veteran Car Clubů SK. Pan Tiddo Bresters ocenil příkladnou 

spolupráci všech sdružení zabývajících se historickými vozidly s FKHV ČR, národní autoritou FIVA a 

mezinárodní spolupráci se slovenskými kolegy. Ocenil též registraci a způsob registrace historických 

vozidel v informačním systému FKHV ČR. 

Hlavní, důležitou činností prezidia FKHV ČR je spolupráce s Ministerstvem dopravy a 

s hospodářským výborem Poslanecké sněmovny na novelizaci zákona 56/2001 Sb.  

Neméně důležitou činností prezidia FKHV ČR je registrace historických vozidel v informačním 

systému. To je hlavní náplní práce Technické komise. Postupně probíhá přenášení dat ze starších 

papírových formulářů do informačního systému. Tento přenos, a způsob registrace nových prvotestací 

a pomocí řešení neshod zajišťuje eliminaci „omylů“ klubových i krajských testovacích komisí. Na 

zdokonalování, zjednodušování přístupu a ovládání spolupracuje technická komise FKHV s tvůrci 

systému.                                           

 

Informace o činnosti ČKHV 

 

Prezidium ČKHV se fyzicky sešlo v roce 2020 pouze jednou 26.6.2020 k řešení bodu 22 
Usnesení SD ČKHV ze dne 18.1.2020. Ostatní schůze probíhaly vzhledem k situaci kovid 19 pouze 
korespondenčně. Na nich byly řešeny aktuální i běžné úkoly prezidia ČKHV. Některé úkoly dané 
klubům i prezidiu nebyly splněny, nebo byly splněny pouze částečně.  
Nepodařilo se navrhnout čerpání peněz z prostředků ČKHV na projekt s trvalou hodnotou. Prezidiu 
ČKHV se nedaří zpracovat pravidelné informace o dění v FKHV ČR. Ve většině případů se jeví jako 
nadbytečné. Všechny informace o dění v oblasti historických vozidel jsou pravidelně publikovány na 
www stránkách FKHV ČR nebo na www stránkách ČKHV https://ckhv0.webnode.cz/aktuality/ 
Administrátorem www. stránek je Pavel Škanta z Vehicle Club WWII Praha, z.s. tel. +420602275975, 
Příspěvky posílejte na e.mail: brougham@seznam.cz. Informace o dění v klubech nalezneme na jejich 
vlastních www stránkách. Dále se nepodařilo prosadit zjednodušení aplikace zákona při výjezdu 
historického vozidla staršího 50.let do zahraničí, včetně států EÚ. O změnu zákona usiluje i legislativní 
komise FKHV ČR. Úprava zákona je v gesci Ministerstva kultury, a to nemá zájem změnu podpořit. 
Pravda je, že zákon není ve většině případů důsledně vymáhán. 
Úspěšně se daří hájit a prosazovat zájmy majitelů historických vozidel. Na vysoké úrovni je činnost 
klubů a klubových testovacích komisí v ČKHV. Velmi dobře pracují kluboví techničtí komisaři ČKHV 
v krajských testačních komisích. S tím souvisí i používání Informačního systému registrace 
historických vozidel FKHV. Většina předsedů KLTK již systém bezchybně užívá. Mimo Jiřího Zítka, 
zástupce v prezidiu FKHV ČR pracuje v Technické komisi Radek Veleba z Veteran Car Clubu Třebíč a 
v Kulturní komisi FKHV ČR Dominik Koleják, předseda Tatra Clubu Ostrava. To je žalostně málo. Bylo 
by vhodné, aby ČKHV mělo zastoupení i dalších odborných komisích FKHV ČR. Jedná se o komise 
Kontrolní a revizní, Legislativní, Sportovní a Komisi pro vzdělávání a vztahy s veřejností. Proto Vás 

https://ckhv0.webnode.cz/aktuality/
mailto:brougham@seznam.cz


žádám o doporučení vhodných a ochotných kandidátů, kteří by byli ochotni v těchto komisích 
pracovat.  
 Samostatnou kapitolou je hospodaření ČKHV v návaznosti na hospodaření FKHV ČR. 
V souvislosti s evidencí žádostí o testování a výsledku hospodaření KTK měla FKHV ČR příjmy, které 
prezidium příjemně překvapily. Prezidium FKHV ČR rozhodlo, a SD FKHV ČR potvrdilo, vrátit finanční 
prostředky zpět do členských sdružení. Tak došlo k rozdělení části výnosů z testování historických 
vozidel v roce 2019 s paušální částkou podle počtu delegátů a podle počtu otestovaných vozidel 
v prvotestaci v celkové výši 1 558 928,- Kč. Protože bylo realizováno až v roce 2020, odvedla FKHV 
ČR daň ze zisku ve výši 15 %. Viz příloha č.2. ČKHV obdržel 13.5.2020 na účet u KB příspěvek ve 
výši 230 080,- Kč. Obdobná situace nastala i v roce 2020. Vzhledem k nárůstu počtu prvotestací 
historických vozidel, k dobrému hospodaření KTK a prezidia FKHV, prezidium FKHV ČR rozhodlo a 
SD FKHV ČR potvrdilo korespondenčním hlasováním dne 18.12.2020 rozdělit z výnosu testování 
historických vozidel mezi sdružení FKHV ČR částku 4 000 000,- Kč. Bylo rozhodnuto podpořit 
všechna sdružení paušální částkou 50 000,- Kč a podílem podle prvotestací, viz příloha č.3. ČKHV 
obdržel 21.12.2020 na účet u KB příspěvek ve výši 668 479,63 Kč. K 31.12.2020 disponuje ČKHV 
částkou na spořícím účtu 1 102 042,38 Kč a na běžném účtu 49 735,63 Kč, pokladně 13,00 Kč, 
celkem 1 151 791,01 Kč. Viz příloha č.4.  
 Prezidium ČKHV došlo k názoru, že takovýto obnos finančních prostředků není nutné 
rezervovat pouze na projekty s trvalou hodnotou, ale část prostředků vrátit klubům k použití bez 
omezení dle uvážení výboru členských klubů. 

 
Prezidium ČKHV navrhuje SD ČKHV následující rozdělení finančních prostředků: 
 

1. Vrátit členské příspěvky klubů za rok 2020 zpět klubům., příloha č.5. 
2. Nevybírat členské příspěvky klubů za rok 2021 a uhradit členský příspěvek FKHV ČR za členy 

ČKHV z příjmu za výnos testování od FKHV ČR 
3. Dotace ČKHV 600,- Kč na každého člena klubu, za kterého byly odvedeny členské příspěvky 

v roce 2020, příloha č.5. 
4. Ostatní finanční prostředky budou použity na provoz prezidia ČKHV a jako rezerva pro 

případné investiční projekty.   
 
Jsem si vědom toho, že toto rozdělení nezohledňuje aktivity klubů. Vzhledem k časové tísni, obdržení 
finančních prostředků a termínu konání SD ČKHV v nestandardním formátu nebylo možné jiné řešení. 
Za předpokladu, že testování historických vozidel pro registr historických vozidel bude probíhat 
obdobně jako v roce 2019 a 2020, lze předpokládat příjem finančních prostředků i v dalších letech. 
Potom je nutné vymyslet klíč k rozdělení finančních prostředků způsobem, na kterém se shodnou 
všechny kluby. Vaše návrhy posílejte průběžně tak, aby konečná forma rozdělení finančních 
prostředků mohla být projednána na SD ČKHV v roce 2022.    
 
Spolkový rejstřík potvrdil svým rozhodnutím Usnesení SD ČKHV ze dne 18.1.2019 o likvidaci 

pobočného spolku ČKHV Veteran Car Clubu Česká Lípa a určil likvidátora ing Pavla Bolehovského.  

Bod 22 Usnesení SD ČKHV ze dne 18.1.2020 pověřil prezidium ČKHV účastí na členské 
schůzi VCC Slaný na které mělo být potvrzeno, jestli členové VCC Slaný souhlasí nebo nesouhlasí 
s přijatými v usnesení ČKHV v roce 2019, proti kterým předseda VCC Slaný veřejně vystupuje. 
Členská schůze VCC Slaný měla být svolána do 31.3.2020. Vzhledem k situaci kovid 19, obdrželo 
prezidium ČKHV pozvánku na členskou schůzi VCC Slaný až 13.6.2020 s termínem konání 
30.6.2020. V pozvánce bylo uvedeno, cituji „členové prezídia mají pouze statut hostů, nenáleží jim 
žádná práva kontrolovat přítomné členy nebo usnášeníschopnost. Vše je plně v gesci VCC Slaný“ 
Prezidiu ČKHV nebylo vyhověno, aby bod o podpoře stanoviska předsedy VCC Slaný přednesený na 
SD ČKHV dne 18.1.2020 byl zařazen po zahájení členské schůze VCC Slaný. Prostřednictvím 
předsedy VCC Slaný byla odmítnuta možnost setkání s členy výboru před členskou schůzí VCC 
Slaný. Bylo nám nabídnuto pouze setkání s předsedou VCC Slaný slovy cituji „s ohledem na vlastní 
časové vytížení nebudu mít zřejmě čas se Vám před schůzí věnovat více než pár větami.“ Za těchto 
podmínek se členové prezidia ČKHV odmítli členské schůze VCC Slaný účastnit. Prezidium ČKHV 
žádný zápis či jinou dokumentaci o konání schůze neobdrželo. Prezidium se oprávněně domnívá, že 
členové a výbor VCC Slaný s výroky a jednáním, které je v rozporu s usnesením SD FKHV předsedy 
VCC Slaný souhlasí a podporují je. S tímto jednáním pravděpodobně souvisí i práce KLTK VCC 
Slaný. Při řešení neshod technická komise FKHV konstatuje že KLTK VCC Slaný do informačního 
systému úmyslně uvedla nepravdivé údaje s cílem obejít kontrolní funkce IS FKHV. Některé údaje 
KLTK VCC Slaný uvedla jménem majitele, který jí k tomu nezmocnil. KLTK VCC Slaný se úmyslně 



vyhýbá provedení oznámené kontroly TK FKHV ČR, ke které odmítla předložit příslušnou 
dokumentaci – Protokoly o provedení testování historického vozidla a neučinila tak ani v náhradním 
termínu. Klubové testovací komisi VCC Slaný do splnění požadavků technické komise FKHV ČR 
pozastavilo prezidium FKHV ČR činnost. Protože činnost VCC Slaný je v rozporu s cíli ČKHV a FKHV 
ČR a svým jednáním poškozuje zájmy a dobré jméno klubů sdružených v ČKHV navrhuje prezidium 
ČKHV SD ČKHV dle článku 8 odstavec 1 písmeno c, odstavec 3, dle článku 11 odstavec 4 písmeno c 
a odstavec 5 Stanov ČKHV schválených na SD ČKHV dne 19.1.2019 ukončení členství VCC Slaný 
v ČKHV ke dni ukončení korespondenčního SD ČKHV dne 31.1.2021.  

 
Závěrem mi dovolte abych Vám všem, kteří se snažíte udržet dobré jméno celého hnutí 

poděkoval a požádal Vás, abyste ve svém středu netrpěli lidi, kteří našemu hnutí škodí. Dovolím si 
připomenout, že podle Stanov ČKHV končí mandát prezidia a prezidenta ČKHV 31. prosince 2021 a 
na lednovém SD ČKHV v roce 2022 nás čekají volby členů prezidia a prezidenta na tříleté období od 
ledna 2022 do prosince 2024. Na období 2022 až 2024 nebude ing Pavel Fiala a Jiří Zítek na členství 
v prezidiu nebo prezidenta kandidovat. Žádám Vás o zodpovědný přístup k volbám prezidenta a 
viceprezidentů ČKHV. Doufám, že se mezi námi najdou kolegové, kteří budou ochotni převzít 
zodpovědnost za činnost ČKHV. 

 
Přeji Vám úspěšné vykročení do roku 2021, doufejme v lepší časy a snad bude líp 
Ing Pavel Fiala, prezident ČKHV z.s. 


