
18. 3. 2021 Federace klubů historických vozidel ČR Mail - Re: Dotaz k pozměňovacímu návrhu č. 7625

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=a6b3ac315d&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2338685608626606716%7Cmsg-a%3Ar1978299… 1/5

Sekretariát FKHV ČR <sekretariat@fkhv.cz>

Re: Dotaz k pozměňovacímu návrhu č. 7625 
1 zpráva

Sekretariát FKHV ČR <sekretariat@fkhv.cz> 12. března 2021 11:18
Komu: Michal Ratiborský <RatiborskyM@psp.cz>, Petr Sadovský <sadovskyp@psp.cz>
Kopie: Veteran <veteran@email.cz>, Martin Kot <kot@fkhv.cz>, Opletal.pavel@atlas.cz, "Novák Ivan Ing. Bc."
<i.novak@mdcr.cz>, kolovratnikm@psp.cz

Vážení,

níže si dovolujeme reagovat na Váš e-mail ze dne 9.3.2021, kterým reagujete na dotaz FKHV ze dne
3.3.2021.

Důvodem Vašeho porušení naší společné dohody má být výhradně její nedodržení. FKHV, jak ostatně
vyplývá i z přiloženého zápisu, dohodu neporušila. Další vámi uváděné důvody jsou zástupné, přesto
přikládáme vysvětlení dokumentující, že Vaše tvrzení jsou lichá. 

Pro zjednodušení reagujeme vždy na jednotlivá tvrzení.

1)    Prvotním impulsem pro podání pozměňovacího návrhu byl zápis z prezidia ze dne 2.2., vložený 28.2.2021, ve kterém
je mimo jiné rozhodnutí o vyloučení KLKT 11-15, kdy jedním z důvodů je i porušení bodu k. K tomuto případu jsme si
zajistili materiály obou zúčastněných stran, kdy vyšlo najevo, že vozidlo, které mělo být důvodem k vyloučení, bylo dále
otestováno jinou komisí, ale už bez postihu.

Důvody pro zrušení KLTK 11-15 popsal vyčerpávajícím způsobem e-mailem panu Ratiborskému pan Jiří
Patočka dne 2. 3. 2021. Přílohou jeho e-mailu byl i veškerý dostupný důkazní materiál. Pravděpodobně
uznáte, že na základě těchto podkladů nešlo jednat jinak. Nevíme, jaké další materiály jste si zajistili,
takže se k nim nemůžeme vyjádřit. My jsme Vám nicméně poskytli detailní vysvětlení včetně všech
relevantních podkladů.

Co se týče druhého pokusu o otestování tohoto vozidla, tato testace byla před svým dokončením
zastavena, resp. byla dokončena jako negativní, právě z důvodu, že vozidlo není historické.

Ze strany KLTK 11-15 nebyl však tento testovaný vůz, i přes všechna zjištěná pochybení, jediným
důvodem ke zrušení KLTK. Celé věci předcházelo vyloučení spolku VCC Slaný, ve kterém je KLTK
zřízena, mateřským sdružením – ČKHV, které rozhodlo o tomto vyloučení kolektivně – většinou hlasů
svých členů. Na základě toho pak samo mateřské sdružení požádalo o zrušení této KLTK. ČKHV je
samostatným subjektem a FKHV nijak do jeho rozhodnutí nemůže zasahovat. Toto usnesení ČKHV
přikládáme v příloze.

2)     Zároveň se domníváme, že pokud je toto důvodem k vyloučení, jak je možné, že nadále funguje komise, které
otestovala tank?

V otázce testování tanku, o kterém ve své odpovědi píšete, bylo komunikováno s Ministerstvem dopravy.
Vozidlo bylo otestováno s takovými omezeními, že je mu prakticky znemožněn provoz na komunikacích
– viz omezení: VOZIDLO NENÍ URČENO PRO BĚŽNÝ PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH
S VÝJIMKOU KULTURNÍCH AKCÍ, FILMOVÝCH ÚČELŮ A JÍZDY K NALOŽENÍ A VYLOŽENÍ
VOZIDLA NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK.
 

3)     Pan Kot se průběžně ve svých e-mailech odvolává na dohody, podání ruky... Tak mezi dohodami bylo také to, že se
nebudou vylučovat komise podporující pozměňovací návrh, což se nestalo – viz jednání na lodi naproti MPO.

Nevíme, o jakých e-mailech hovoříte, pokud na ně chcete odkazovat, doložte je prosím.
 
Činnost komise lze pozastavit nebo ji zrušit na základě prokazatelných a doložitelných pochybeních při
procesu testování. K bezdůvodnému zrušení komise nikdy v historii nedošlo a ani to není možné.
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4)     Také se nikdy nemluvilo o zachování IS v současné podobě, jednou z našich podmínek, která se řešila v podstatě na
každé schůzce, byl zánik IS v současné podobě, ovšem v zápisu z prezidia se píše o rozšiřování.

Dohoda byla taková, že IS FKHV přejde pod IS MD Autocont (komisaři budou vybaveni fotoaparáty
online propojenými s IS MD atd.) a komisaři budou v podstatě na úrovni techniků STK. IS FKHV měl
fungovat paralelně s IS MD rok a pak být zrušen.  Tato dohoda nebyla ze strany FKHV porušena, protože
tento způsob podle sdělení poslanců není dle vyjádření Ministerstva vnitra možný. Naopak, FKHV má
k dispozici čerstvé výsledky hloubkové kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů, které konstatuje, že
je IS FKHV zcela v souladu s právními předpisy (více zde: https://www.fkhv.cz/news/hloubkova-kontrola-
uradu-pro-ochranu-osobnich-udaju-neshledala-zadne-pochybeni-fkhv/). Toto dokládá zápis ze schůzky p. Kafky
a p. Ratiborského - viz příloha.
 

5)     V textu níže píšete o možnosti testovat kýmkoli, což je nesmysl, v návrhu je jasně dané, že to mohou být pouze spolky
mající historii a náplň činnosti má souvislost s HV.

Zde řešíte věc, která nastala až po podání Vašeho pozměňovacího návrhu, tudíž je jasné, že nemohla být
důvodem jeho podání. V současnosti je kvalita testování zaručena jasnými pravidly, dohledem národní
autority FIVA (v ČR je to FKHV), která je vůči státu garantem tohoto systému. Podle toho, co
navrhujete, by tuto činnost bez jakékoliv kontroly prováděl kdokoliv, kdo má živnostenské oprávnění,
tříletou historii (bez ohledu na to čemu se tyto tři roky věnoval), účel činnosti souvisí s historickými
vozidly (na toto se podmínka 3 let nevztahuje, navíc je to opravdu vágní pojem) a dostane oprávnění od
Krajského úřadu. Kontrolní činnost a subjekt, který bude garantem tohoto systému vůči státu, není již ve
Vašem návrhu definován. Klub bude kontrolovat sám sebe? To, že spolek má tuto činnost zapsanou
v rejstříku, ještě neznamená, že umí odborně posoudit, že jde o historické vozidlo.
 

6)     Dále píšete o uvrhnutí do nekontrolovaného byznysu a vytváření veteránů z čehokoli - tady se odvoláváte
předpokládám na vlastní praxi a zkušenosti - viz. Shelby Daytona, Cobry, Ford GT40, Rolls Royce a další (např.
protokoly 01/3492, 01/0998, nebo 01/2422) . Narozdíl od vedení FKHV nikdo z předkladatelů není aktivním
obchodníkem s HV, takže byznys je to poslední, o co by nám šlo.

 Vámi uváděná vozidla byla testována před více než 10ti lety, testování byla řešena Technickou komisí
FKHV v letech 2016 a 2017. U všech těchto vozidel byly veškeré podstatné pro testování relevantní
skutečnosti doloženy, a to s výjimkou jednoho – v tomto případě byly obratem vyvozeny personální
důsledky a příslušný komisař pozbyl funkce.
Nevíme, koho myslíte aktivním obchodníkem s HV. Pokud chcete tento argument používat, bylo by
vhodné tuto skutečnost patřičným způsobem doložit.
 

7)     Píšete, že nemáte zájem vytvářet monopol, jenže to je právě to, co činíte. Klubová komise, která není dostatečně
loajální je vyloučena.

Tento argument je dost zavádějící. Ještě nikdy nedošlo k případu, že klubová komise byla zrušena proto,
že by nebyla dostatečně loajální.  Pokud došlo k dočasnému pozastavení činnosti KLTK či jejímu
zrušení, pak z důvodu porušení pravidel testování, a to legitimním způsobem.
 

8)     Dalším utvrzením v tom, že tento krok byl krokem správným je žádost pana Kučery o uvolnění z funkce a její
zdůvodnění, kdy přímo píše o nátlaku ze strany FKHV.  Nejzávažnější je, že tato rezignace kopíruje rezignaci KTK pod
vedením Josefa Zruckého, tedy za uplynulé období nedošlo k nápravě jednání ve vedení FKHV a z dopisu J. Kučery je
zřejmé, že se zakrývání pochybení může spíše prohlubovat, bez možnosti objektivní kontroly. 

 

Pan Kučera požádal o své uvolnění z funkce až po podání předmětného pozměňovacího návrhu čili asi
jen těžko mohla být důvodem pro jeho podání. Funkce předsedy TK FKHV je velmi náročná, a to mimo
jiné i důvodu neustálých ataků ze strany několika jedinců (shodou okolností všichni seděli na schůzkách
s vámi v prosinci 2019 a březnu 2020). Pan Kučera ve svém dopise popsal některé technické problémy a
nedostatky v IS FKHV, které budou operativně transparentně vyřešeny. Více v přiloženém dopise p.
Kafky.

https://www.fkhv.cz/news/hloubkova-kontrola-uradu-pro-ochranu-osobnich-udaju-neshledala-zadne-pochybeni-fkhv/
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S pozdravem
Václav Kafka

FKHV ČR 
Nad Okrouhlíkem 2294/11 
Praha 8, 182 00 
www.fkhv.cz | www.facebook.com/fkhv  

út 9. 3. 2021 v 17:54 odesílatel Michal Ratiborský <RatiborskyM@psp.cz> napsal: 
Vážený pane Kafko, vážený pane Kote, vážený pane Opletale,  
 
 
 
reaguji opožděně na Váš email ze dne 3.3.2021. Vzhledem k tomu, že od zveřejnění tohoto pozměňovacího
nárhu šíří FKHV spoustu polopravd, lží a pomluv, máme alespoň prostor se vyjádřit i k tomuto. 
 
Prvotním impulsem pro podání pozměňovacího návrhu byl zápis z prezidia ze dne 2.2., vložený 28.2.2021, ve
kterém je mimo jiné rozhodnutí o vyloučení KLKT 11-15, kdy jedním z důvodů je i porušení bodu k. K tomuto
případu jsme si zajistili materiály obou zúčastněných stran kdy vyšlo najevo, že vozidlo, které mělo být důvodem
k vyloučení, bylo dále otestováno jinou komisí, ale už bez postihu. Zároveň se domníváme, že pokud je toto
důvodem k vyloučení, jak je možné, že nadále funguje komise, které otestovala tank? Pan Kot se průběžně ve
svých e-mailech odvolává na dohody, podání ruky... Tak mezi dohodami bylo také to, že se nebudou vylučovat
komise podporující pozměňovací návrh, což se nestalo - viz jednání na lodi naproti MPO. Také se nikdy
nemluvilo o zachování IS v současné podobě, jednou z našich podmínek, která se řešila v podstatě na každé
schůzce, byl zánik IS v současné podobě, ovšem v zápisu z prezidia se píše o rozšiřování. 
V textu níže píšete o možnosti testovat kýmkoli, což je nesmysl, v návrhu je jasně dané, že to mohou být pouze
spolky mající historii a náplň činnosti má souvislost s HV. Dále píšete o uvrhnutí do nekontrolovaného byznysu a
vytváření veteránů z čehokoli - tady se odvoláváte předpokládám na vlastní praxi a zkušenosti - viz. Shelby
Daytona, Cobry, Ford GT40, Rolls Royce a další (např. protokoly 01/3492, 01/0998, nebo 01/2422) . Narozdíl od
vedení FKHV nikdo z předkladatelů není aktivním obchodníkem s HV, takže byznys je to poslední, o co by nám
šlo. Píšete, že nemáte zájem vytvářet monopol, jenže to je právě to, co činíte. Klubová komise, která není
dostatečně loajální je vyloučena. 
Dalším utvrzením v tom, že tento krok byl krokem správným je žádost pana Kučery o uvolnění z funkce a její
zdůvodnění, kdy přímo píše o nátlaku ze strany FKHV.  Nejzávažnější je, že tato rezignace kopíruje rezignaci
KTK pod vedením Josefa Zruckého, tedy za uplynulé období nedošlo k nápravě jednání ve vedení FKHV a z
dopisu J. Kučery je zřejmé, že se zakrývání pochybení může spíše prohlubovat, bez možnosti objektivní
kontroly.  
 
 
 
S přátelským pozdravem  
 
Michal Ratiborský a Petr Sadovský  
   
 

  
 
 
 
Od:        "Sekretariát FKHV ČR" <sekretariat@fkhv.cz>  
Komu:        "Petr Sadovský" <sadovskyp@psp.cz>, "Michal Ratiborský" <RatiborskyM@psp.cz>  
Datum:        09.03.2021 12:24  
Předmět:        Re: Dotaz k pozměňovacímu návrhu č. 7625  

 
 
 
Dobrý den, 
omlouváme se, ale zatím jsme nedostali žádné vyjádření k našemu dotazu z 3. 3. - viz níže.
Rádi bychom Vás tímto požádali o odpověď.  

http://www.fkhv.cz/
https://www.facebook.com/events/527298714317586/
mailto:RatiborskyM@psp.cz
mailto:sekretariat@fkhv.cz
mailto:sadovskyp@psp.cz
mailto:RatiborskyM@psp.cz
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---  
 
Vážení páni poslanci Ratiborský a Sadovský, 
 
     dovolujeme si Vás tímto oficiálně oslovit s dotazem, proč a z jakého důvodu, jste změnili
názor, ke kterému jsme dne 11. 2. 2021 v rámci videokonference dospěli, kdy za FKHV byl
jasně vysloven souhlas s Vaším návrhem, že testované HV transparentně generovat do
systému IS TP je z naší strany akceptováno, stejně tak jako periodické kontroly stanovit
na pět let místo současných dvou. 
     Umožnit však testování komukoliv, kdo na to bude mít živnostenské oprávnění, jak by
umožnil pozměňovací návrh č. 7625 z 2. 3., je naprosto neakceptovatelné a otevře to cestu
pouze k tomu, že na území ČR nekontrolovatelně kdokoliv a kdykoliv vytvoří
historické vozidlo z jakéhokoliv vozidla. 
    Právo určovat, kdo je oprávněn tuto činnost vykonávat a přenést ho na 
Krajské úřady je rovněž likvidační. FKHV, která zaslouženě získala od FIVA uznání národní
autority v oblasti problematiky HV, nemá zájem vytvářet monopol v této oblasti na to, kdo
bude mít historické vozidlo a kdo ne. Zároveň ale nemůže nečinně přihlížet k aktivitám, které
mohou svět historických 
vozidel uvrhnout do nekontrolovatelného byznysu. 
     Proto se ptáme, proč přes dosažené shodné názory v rámci inkriminované diskuze, jste
podali pozměňovací návrh č. 7625 přesně v opačném znění v daném bodě, než v tom, na
kterém jsme se v této diskuzi shodli, a to včetně Ministerstva dopravy, zastoupeného
ředitelem odboru 150, Ing. Bc. Ivanem Novákem, a poslance a předsedy podvýboru pro
dopravu, Ing. Martina Kolovratníka, kterým toto dáváme také na vědomí. 
 
Děkujeme Vám předem za Vaši odpověď 
 
S pozdravem 
 
Václav Kafka, prezident FKHV 
Ing. Martin Kot, výkonný ředitel FKHV 
JUDr. Pavel Opletal, krajský komisař FKHV    
 
 
FKHV ČR 
Nad Okrouhlíkem 2294/11 
Praha 8, 182 00  
www.fkhv.cz | www.facebook.com/fkhv 
 
 
st 3. 3. 2021 v 21:05 odesílatel Sekretariát FKHV ČR <sekretariat@fkhv.cz> napsal:  
Vážení páni poslanci Ratiborský a Sadovský, 
 
     dovolujeme si Vás tímto oficiálně oslovit s dotazem, proč a z jakého důvodu, jste změnili
názor, ke kterému jsme dne 11. 2. 2021 v rámci videokonference dospěli, kdy za FKHV byl
jasně vysloven souhlas s Vaším návrhem, že testované HV transparentně generovat do
systému IS TP je z naší strany akceptováno, stejně tak jako periodické kontroly stanovit
na pět let místo současných dvou. 
     Umožnit však testování komukoliv, kdo na to bude mít živnostenské oprávnění, jak by
umožnil pozměňovací návrh č. 7625 z 2. 3., je naprosto neakceptovatelné a otevře to cestu
pouze k tomu, že na území ČR nekontrolovatelně kdokoliv a kdykoliv vytvoří
historické vozidlo z jakéhokoliv vozidla. 
    Právo určovat, kdo je oprávněn tuto činnost vykonávat a přenést ho na 
Krajské úřady je rovněž likvidační. FKHV, která zaslouženě získala od FIVA uznání národní
autority v oblasti problematiky HV, nemá zájem vytvářet monopol v této oblasti na to, kdo
bude mít historické vozidlo a kdo ne. Zároveň ale nemůže nečinně přihlížet k aktivitám, které
mohou svět historických 
vozidel uvrhnout do nekontrolovatelného byznysu. 

http://www.fkhv.cz/
https://www.facebook.com/events/527298714317586/
mailto:sekretariat@fkhv.cz
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     Proto se ptáme, proč přes dosažené shodné názory v rámci inkriminované diskuze, jste
podali pozměňovací návrh č. 7625 přesně v opačném znění v daném bodě, než v tom, na
kterém jsme se v této diskuzi shodli, a to včetně Ministerstva dopravy, zastoupeného
ředitelem odboru 150, Ing. Bc. Ivanem Novákem, a poslance a předsedy podvýboru pro
dopravu, Ing. Martina Kolovratníka, kterým toto dáváme také na vědomí. 
 
Děkujeme Vám předem za Vaši odpověď 
 
S pozdravem 
 
Václav Kafka, prezident FKHV 
Ing. Martin Kot, výkonný ředitel FKHV 
JUDr. Pavel Opletal, krajský komisař FKHV    
 
 
FKHV ČR 
Nad Okrouhlíkem 2294/11 
Praha 8, 182 00  
www.fkhv.cz | www.facebook.com/fkhv 
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