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ZÁPIS O ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ 

Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky 

IČO: 265 253 99 

Konané dne: 29. 2. 2020 

 

 
A) Místo a doba konání: 
v hostinci Planderská Rychta, obec Plandry čp 70, okr. Jihlava  
Začátek: 09.30 hod. 
Konec:  16.00 hod. 
 
B) Jména orgánů valné hromady: 
Předseda valné hromady:  Ing. Jan Zápotocký 
Zapisovatel:   Miloslav Krška 
 
C) Popis projednávání jednotlivých bodů valné hromady: 
Prezídium Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky (ve zkratce: 
UKUVHT ČR), zastoupené prezidentem Ing. Janem Zápotockým, svolalo řádnou valnou 
hromadu na sobotu 29. února 2020 od 09.00 hod. v hostinci v hostinci Planderská Rychta, obec 
Plandry čp 70, okr. Jihlava s tímto programem jednání: 
 
Program jednání: 

1. Registrace od 09.30 hodin 
2. Zahájení jednání - 10.00 hodin   
3. Volba návrhové a volební komise a zapisovatele  
4. Schválení jednacího řádu Valné hromady a kontrola usnášení schopnosti  
5. Zpráva prezidia UKUVHT ČR za uplynulé období 
6. Zpráva hospodáře UKUVHT ČR Michala Procházky  
7. Zpráva předsedy revizní komise UKUVHT ČR Jaroslava Čápa 
8. Zpráva nominovaného člena KRK ve FKHV 
9. Projednání situace ke změně zákona k testování HV 
10. Návrh na odvolání Prezidia UKUVHT 
11. Předložení návrhů na členy Prezidia FKHV 
12. Volba Prezidia UKUVHT 
13. Aktualizace a volba osob do orgánů FKHV 
14. Projednání rozpočtu a stanovení příspěvků na rok 2020  
15. Předložení návrhu na přijetí nových členů 
16. Různé 
17. Návrh a schválení usnesení z Valné hromady 
18. Závěr 
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1. Registrace  
Na Valné hromadě se prezentovalo 22 delegátů z 29 klubů, byla ověřena usnášení schopnost. 
Valná hromada je usnášení schopná.   
 
2. Zahájení valné hromady 
Ing. Jan Zápotocký, předseda Valné hromady, přivítal přítomné delegáty.  
 
3., 4. Volba orgánů valné hromady a Schválení jednacího řádu Valné hromady a kontrola 
usnášení schopnosti 
Předseda Valné hromady Ing. Jan Zápotocký podal informaci o návrhu zapisovatele Valné 
hromady, aby jím byl p. Krška. Poté předsedající Valné hromady vyzval k hlasování. Na základě 
informace předsedy Valné hromady bylo konstatováno, že přítomní souhlasí bez připomínek.  
Předseda Valné hromady vyzval k volbě Návrhové a volební komise. Na obsazení funkce 
Návrhové komise byl navržen P. Kolář, M. Procházka, J. Matějka. Na obsazení Volební komise 
byl navržen I. Bazala, M. Holub, T. Chorý. 
 
Hlasy pro: 22 
Hlasy proti: 0 
Zdrželi se hlasování: 0 
Na základě informace předsedy Valné hromady bylo konstatováno, že orgány Valné hromady 
byly řádně zvoleny. 
 
 
5. Zpráva prezidia UKUVHT ČR:  
 
Ing. J. Zápotocký: 
 
Je to už pravidlem, že v činnosti UKUVHT a FKHV se stále děje něco zásadního. FKHV už není, 
co byla. Byly doby, kdy se na shromáždění delegátů projednávali zásadní záležitosti, delegáti 
měli možnost rozhodovat, byli zváni významní hosté, zástupci MD. Nyní je SD FKHV jen pro 
formu. FKHV obnovoval před lety na tzv. zelené louce J. Taubel, na něj navázal P. Fiala následně 
s podporou J. Zruckého. Osobní útoky členů prezidia FKHV na technickou komisi J. Zruckého 
vedly k její rezignaci. Přes schválení původního informačního systému delegáty SD FKHV, byla 
prezidiem FKHV provedena změna a zaveden systém nový, nekompatibilní se systémem KTK 
11 a bez možnosti navázat na systémy MD. FKHV nemá v současné době dobře funkční komisi, 
nemá osobnosti, které by jí vedly, ale má mnoho protivníků, kterým jednání zástupců FKHV 
vadí, a udělají vše proto, aby došlo k změně či nápravě systému. Členskou základnu federace 
spojuje jen systém testací, jinak nemá FKHV pro veteránské hnutí žádný význam, neboť 
veškerá činnost je postavena na činnosti klubů. Velký problém FKHV je stav a funkčnost 
technické komise, protože tento pracovní orgán dohlížející na nejdůležitější činnost FKHV je 
zásadní pro kontrolu kvality a dohled nad systémem testací. 
Přes stav FKHV se zástupci UKUVHT snažili o jednotu veteránského hnutí, přes rezignaci Pavla 
Fiala a ujmutí se vedení ze strany V. Kafky, který zásadním způsoben rozděluje veteránskou 
veřejnost, byli na podzimní prezidium UKUVHT pozvání zástupci AKHV a moravské veteránské 
veřejnosti s cílem posílit FKHV jako celek. 
Dosud nikdo ze zástupců UKUVHT veřejně nevystoupil proti FKHV, ale FKHV vystupuje proti 
nám – podněty na KRK FKHV otevřený dopis BCCC Praha a Ing. Zápotockého za vystoupení na 
pracovní schůzce v PSP. Nelze ani opominout činnost zastupujícího resp. následně zvoleného 
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prezidenta FKHV V. Kafky, který si přes technický kodex FKHV nechal zvolit svoji členku paní 
Žejdlíkovou do KTK 01, přestože nemá technické vzdělání a došlo tím k porušení pravidel. 
V tomto případě však nejde ani tak o paní Žejdlíkovou, která nebude členy UKUVHT zajímat, 
ale o to, že nastavená pravidla mají být stejně závazná pro všechny a ne aby si ve FKHV byli 
jedni rovnější než druzí. 
Přestože uplynulé období bylo náročné, podařila se řada významných úspěchů, pro značky 
V nebude platit povinnost elektronických vinět a mýta, povedlo se napravit situaci v KTK 
Vysočina, kde došlo k odvolání p. Doležala, povedlo se napravit finanční toky v KTK Olomouc, 
kde si příjem komise rozdělovali 3 lidé a zejména předchozí technická komise pod vedením J. 
Zruckého je označována zatím jako nejlepší komise, přičemž i téměř rok po jejím ukončení 
činnosti se na ní mnoho testačních komisařů obrací. 
Současné vedení podporuje nynější systém testací, není ale udržilený dlouhodobě, pokud 
nedojde ke změně kvality a přístupu FKHV k systému. 
Pro nadcházející období je potřeba vyřešit mnoho úkolů, vedení potřebuje jednotný a silný 
mandát pro svoji činnost. S ohledem na potřebu nové vedení byl zařazen bod o odvolání 
prezidia UKUVHT. 
  
J. Zrucký: 
 
Ve svém vystoupení popsal stručně práci minulé TK FKHV, které byl předsedou a též vysvětlil 
důvody podané demise TK. 
Vyzdvihl úspěchy Unie od momentu, kdy se stal jejím viceprezidentem a začal postupně 
pracovat ve vedení FKHV. V tomto období hrála Unie významnou roli v rozhodování Prezidia a 
byla aktivní i při jednáních s orgány státní správy. Úspěchy společné práce vyjmenoval ve svém 
vystoupení Prezident J. Zápotocký. 
Zdůraznil též, že vyvrací fámy a pomluvy, které někteří členové šíří o tom jak vystupuje spolu 
s prezidentem Zápotockým proti FKHV . Objasnil též svou pozici v pracovní skupině vytvořené 
Iniciativou poslanců ke změnám zákona 56, která je dle jeho názoru čistě profesní a souvisí 
zřejmě s jeho působením v jiných komisích nebo poradních uskupeních v PS, Senátu a nebo 
MD ČR týkající se problematiky provozu a registrací silničních vozidel.. 
Na závěr svého vystoupení informoval delegáty o nemožnosti pokračovat ve zmíněné funkci 
viceprezidenta Unie bez jasné a 100% podpory SD. 
Po zhodnocení vystoupení několika členů SD, kteří vyjádřili nespokojenost s prací resp se 
směrem , kterým s  J. Zápotockým Unii vedou, svou rezignaci potvrdil. 
 
P. Zeman 
Situace není až tak špatná, je ale potřeba některé věci změnit, obsadit technikou komisi. 
UKUVHT nemá ve FKHV hlasy aby něco změnila, ale může pracovat na jednotlivých věcech. 
 
 
6. Zpráva hospodáře UKUVHT ČR Michala Procházky  
Přednesl zprávu o hospodaření za uplynulý rok 2019. 
 
Hlasy pro: 22 
Hlasy proti: 0 
Zdrželi se hlasování: 0 
 
7. Zpráva předsedy revizní komise UKUVHT ČR Dr. Jaroslava Čápa 
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Dr. Čáp zaslal Ing. Zápotockému zprávu, že neshledal pochybení v účetnictví komise.  
 
8. Zpráva zástupce v KRK F. Sladkého.  
 
Komise pracuje, neschází se, pracuje přes email, účastní se jako předseda prezidií FKHV, 
komise projednala dopis BCCC Praha, na výzvu se klub nevyjádřil, není šetření ukončeno, dále 
se projednává Ing. Zápotocký z podnětu prezidia FKHV, šetření není dokončeno, nyní se 
analyzuje audiozáznam. 
 
9. Projednání situace ke změně zákona k testování HV 
 
Projednáno v rámci průběžné diskuse. 
 
Na SD vystoupil poslanec M. Ratiborský, který odpovídal na dotazy delegátů. 
 
10. Návrh na odvolání Prezidia UKUVHT 
 
Ing. Zápotocký navrhl odvolání prezidia UKUVHT vyjma revizní komise 
  
Hlasy pro: 16 
Hlasy proti: 5 
Zdrželi se hlasování: 1 
 
11. Předložení návrhů na členy Prezidia FKHV 
 
Prezident – P. Zeman, viceprezidenti – P. Kolář, F. Sladký, technici – M. Holub, M.Tuček, 
hospodář - M. Procházka 
 
12. Volba Prezidia UKUVHT 
 
Přítomnými delegáty byl předložen návrh na nové složení Prezidia UKUVHT. 
  
Hlasy pro: 15 
Hlasy proti: 0 
Zdrželi se hlasování: 7 
 
13. Aktualizace a volba osob do orgánů FKHV 
 
Do technické komise federace byl navržen Pavel Kolář. 
 
Hlasy pro: 22 
Hlasy proti: 0 
Zdrželi se hlasování: 0 
 
Do kulturní komise federace byl navržen Aleš Mašín. 
  
Hlasy pro: 22 
Hlasy proti: 0 
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Zdrželi se hlasování: 0 
 
14. Projednání rozpočtu a stanovení příspěvků na rok 2020 
 
M. Procházka – předpokládají se náklady jako v minulém roce, internet a správa www stránek, 
odvod do FKHV ve výši 100,- Kč/osoba a další drobné výdaje. S ohledem na předpokládaný 
příjem od FKHV , který bude činit 50.000,- Kč plus podíl z testací navrhuje příspěvky ve výši 
100,- Kč/osoba. Termín do 31. 3. 2020. 
 
Hlasy pro: 22 
Hlasy proti: 0 
Zdrželi se hlasování: 0 
 
15. Předložení návrhu na přijetí nových členů 
 
Prezidium UKUVHT rozhodlo na podzimním prezidiu o přijetí nového klubu KVH Haná. Ing. 
Zápotocký požádal o schválení tohoto rozhodnutí prezidia. 
 
Hlasy pro: 22 
Hlasy proti: 0 
Zdrželi se hlasování: 0 
 
16. Různé 
 
P. Zeman poděkoval J. Zápotockému a P. Zruckému za činnost v UKUVHT.  
 
17. Návrh na schválení usnesení z Valné hromady 
 
Návrhová komise předložila Usnesení ke schválení. Toto usnesení bylo schváleno.  
Usnesení v příloze. 
 
Hlasy pro: 22 
Hlasy proti: 0 
Zdrželi se hlasování: 0 
 
18. Závěr 
Předsedající Ing. Jan Zápotocký na závěr všem poděkoval za účast, popřál P. Zemanovi mnoho 
úspěchů ve vedení Unie a Valnou hromadu ukončil.  
 
Přílohy 
Přílohu zápisu tvoří usnesení, prezenční listina, hospodářský výsledek za rok 2018, pozvánka 
na valnou hromadu, dopis MD. 
 
Originál přílohy je vždy uložen v archivu spolku. 
Dokument s přílohami čítá 13 stran. 
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Zapisovatel valné hromady: Miloslav Krška ………………………………………… 
 
Předsedající valné hromady: Ing. Jan Zápotocký, MSc. …………………….……………………… 
Datum a místo:  29. 2. 2020, Planderská Rychta, obec Plandry čp 70, okr. Jihlava. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ř í l o h a  č . 1  

U S N E S E N Í 

 

Schválena účetní uzávěrka Michala Procházky, tak jak byla přednesena. 
 
Schválen návrh hospodaření na rok 2020. 
 
Potvrzeno přijetí klubu KVH Haná. 
  
Schválena výše příspěvků na člena ve výši 100,- Kč/rok splatná do 31. 3. 2019. 
  
Schválen návrh, že UKUVHT se nebude podílet na žádné aktivitě směřující ke změně systému 
testací.  
 
Schváleno nové vedení Unie: Prezident – P. Zeman, viceprezidenti – P. Kolář, F. Sladký, technici 
– M. Holub, M.Tuček, hospodář - M. Procházka 
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P ř í l o h a  č . 2  

 

 



 

8 
 

 

P ř í l o h a  č . 3  
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P ř í l o h a  č . 4  
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P ř í l o h a  č . 5  
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