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FEDERACE KLUBŮ H|STOR|CKÝCH VOZ|DEL ČR
Národní autorita Mezinárodní federace historických yozidel F|VA

Nad Okrouhlíkem 11, 182 0O, Praha 8, Česká republika

Příloha: Vyjádření technické komise

1) KLTK 11-15 : Prvotním spouštěčem Neshody na KLTK 1].-15 byly v lS FKHV záměrně neuváděné
fotky, nahrazené tvrzením, že majitel s jejich pořízením nesouhlasil - tedy administrativní chyby.
Bylo tedy zahájeno řešení Neshody, kde FKHV dočasně POZASTAV|LAtestování na dobu nezbytně
nutnou k objasnění situace, neboť se nejednalo pouze o ojedinělý případ, ale tentýž postup byl

zaznamenán u více Žádostí této KLTK. Následně p. Sekera trval na své verzi v,ýkladu předpisů,
které se týkají testování a jako předseda KLTK se snažil všemožně znemožnit proběhnout
kontrolu z TK FKHV, která by celou situaci osvětlíla. Nereflektoval ani na vstřícný krok ze strany TK

FKHV, kterým bylo prodloužení lhůty k předložení věcí ke kontrole. FKHV tedy byla při zahájené
kontrole nucena pracovat pouze s částí dokumentů, které byly k dispozici (zde došlo k objevení
zmiňované testace na vozidlo Nissan - ,,ostařené" a následně otestované vozidlo a s ním
provedené "nestandardní operace" - vwoz mimo území ČR a jeho zpětný dovoz, zmizení TP

vozidla, pokus o opakovanou registraci v lS FKHV a další..,, nehledě na fakt, že jeden s komisařů
této KLTK uvedl, že podpis na této testaci neníjeho).

Protože TK FKHV nechtěla ukončit práci KLTK 11-15 bez zjištění všech okolností a jejich

objektivního posouzení, požádala Presidium při pravidelných informacích o řešení Neshod, o
pomoc s jednáním jejich mateřské sdružení klubů. Na vrcholném jednání tohoto sdružení byl

klub/spolek p. Sekery vyloučen. Oznámením této skutečnosti pozbyl klub/spolek i právo ke

zřízení a uznání klubové testovací komise - usnesením Presidia pak byla komise zrušena (do té
chvíle byla stále dočasně pozastavena). Veškerá usnesení Presidia jsou volně přístupná na

stránkách FKHV.

2| Mercedes-Benz klub/spolek : Klub/spolek nemá pozastavenu KLTK, pouze je dočasně pozastaven
jeden její komisař, který je rovněž členem KTK, a to na základě podané Neshody konkrétně na
jeho práci. TK FKHV řeší Neshody s předsedou jejich KLTK v názorové shodě a po splnění
dohodnutých požadavků na kontrolu zajištění kvality testování se počítá s jejich další
samostatnou činností. ŽaUn,Pm doporučením, nařízením, ani usnesením, nebylo této, ani jiné

KLTK zakázáno provádět v rámci FKHV testování pro jiný klub/spolek, ani osobu, protože každá
KLTK/KTK testuje,, na svůj účet/zod pověd nost".

Pozn.: ,,Neshoda" - rozumí se ,,Evidenční list neshody"

,,klub/spolek" - rozumí se ,,Zapsaný spolek" dle Zákona
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