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ZÁPIS O ŘÁDNÉ VALNÉ HROMAD Ě 

Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky 

IČO: 265 253 99 

Konané dne: 4. 12. 2016 

 

A) Místo a doba konání: 

 

Řádná Valná hromada se konala v hotelu Pramen v Praze, na adrese –Za Černým mostem 

362/3, Praha 9, 198 00. 

 

Začátek: 10.00 hod. 

Konec:  15.30 hod. 

 

 

B) Jména orgánů Valné hromady: 

 

Předseda Valné hromady:  Ing. Jan Zápotocký 

Zapisovatel:   Mgr. Lucie Stehlíková 

 

 

C) Popis projednávání jednotlivých bodů Valné hromady: 

 

Prezídium Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky z.s. (ve 

zkratce: UKUVHT ČR, z.s.), zastoupené prezidentem Ing. Janem Zápotockým, který svolal 

řádnou Valnou hromadu na neděli 4. prosince 2016 od 10.00 hod do hotelu Pramen v Praze, 

s tímto programem jednání: 

 

 

Program jednání: 

 

1. Registrace od 10.00 hod. 

2. Zahájení jednání, uvítání hostů - 10.30 hod.   
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3. Volba Návrhové a Volební komise a zapisovatele  

4. Schválení jednacího řádu Valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti  

5. Zpráva prezidenta UKUVHT ČR Jana Zápotockého za rok 2016  

6.   Zpráva hospodáře UKUVHT ČR Michala Procházky 

7. Zpráva předsedy revizní komise UKUVHT ČR Jaroslava Čápa 

  8. Návrh rozpočtu na rok 2017 

9. Předložení návrhu na přijetí nových členů  

10. Volba Prezidia UKUVHT   

11. Různé  

12. Návrh a schválení usnesení z Valné hromady   

13. Závěr  

 

 

 

1. Registrace  

Na Valné hromadě se prezentovalo 21 delegátů, Valná hromada je usnášeníschopná. 

 

 

 

2. Zahájení Valné hromady 

Pan Ing. Jan Zápotocký, předseda Valné hromady, přivítal přítomné delegáty a hosty. 

(čestným hostem byl pan Peter Baliga ze Slovenska). 

 

 

 

3. Volba orgánů Valné hromady 

Předseda Valné hromady pan Ing. Jan Zápotocký podal informaci o návrhu zapisovatele 

Valné hromady, aby jím byla slečna Mgr. Lucie Stehlíková. Poté předsedající Valné hromady 

vyzval k hlasování. Na základě informace předsedy Valné hromady bylo konstatováno, že 

přítomní souhlasí bez připomínek.  
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Předseda Valné hromady vyzval k volbě Návrhové a Volební komise. Do funkce Návrhové 

komise byli zvoleni pánové: Kočický, Kliment, Bačina. 

Souhlasí: 21 /   Nesouhlasí: 0/   Zdrželi: 0 

 

Do funkce Volební komise byly zvoleni pánové: Ludva, Studený, Souček.  

Souhlasí: 21 /  Nesouhlasí: 0/   Zdrželi: 0 

 

Na základě informace předsedy Valné hromady bylo konstatováno, že orgány Valné hromady 

byly zvoleny řádně. 

 

 

 

4. Schválení jednacího řádu Valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti 

Předseda Valné hromady vyzval k hlasování o programu dnešního dne. 

Souhlasí: 21 /  Nesouhlasí: 0/   Zdrželi: 0 

 

Jednací řád byl jednomyslně přijat a na základě kontroly prezenční listiny byla Valná 

hromada prohlášena za usnášeníschopnou. 

Na Valné hromadě se prezentovalo 21 delegátů z celkového počtu 28.    

 

 

 

5. Zpráva prezidenta UKUVHT ČR Jana Zápotockého za rok 2016 

Zprávu o fungování UKUVHT ČR, přednesl předseda Ing. Jan Zápotocký. V letošním roce 

došlo k několika změnám, ať v našem uskupení či ve Federaci. Tento rok hodnotím kladně. 

Cíle, které jsme si určili, byly z větší části splněny a na ostatních ještě budeme do budoucna 

pracovat. Za hlavní cíl a úkol pro další rok je, podívat se na styl testování. Jeho kvalitu a 

revizi testací. 

 

Změny v osazení: 

S platností od 14.10.2016 došlo k odvolání předsedy KTK 11 p. Miloně Kafky. Na zasedání 

KTK 11 zvolili členové KTK 11 nového předsedu, p. Františka Chalupu.  
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Novým předsedou autoklubu se stal pan Šťovíček.  

Pavel Fiala byl zvolen prezidentem FKHV. 

Včerejší shromáždění delegátů Federace klubů historických vozidel České Republiky – Do 

budoucna se bude řešit nový informační systém v rámci testování – KTK. / KLTK.   

 

Statistické údaje FKHV: 

886 testačních komisařů – 206 klubových testačních komisí. 

2931 nových testací za rok.  

14275 prodlouženo. 

 

Každý klub bude mít uzavřenou smlouvu s Federací. Pouze ten, kdo bude mít schválené a 

registrované nové stanovy, bude moci testovat.  Federace se bude podílet na metodice v rámci 

testování veteránů na bílých číslech (např. výjimka ministerstva pro emisní měření.) 

 

Naše další shromáždění FKHV a UKUVHT se bude konat do března, aby bylo možné podat 

daňové přiznání.  

 

Pokud máte zájem být členy sportovní komise, přihlaste se, jsou zde volná místa.  

 

Dále předseda p. Zápotocký poděkoval všem členům UKUVHT ČR za jejich spolupráci 

v tomto roce.  

Za účetnictví – p. Procházka, za účast na prezidiích – p. Zrucký, revizní komisi – p. Čáp, 

technická část – p. Zeman.  

 

 

 

6. Zpráva hospodáře UKUVHT ČR Michala Procházky 

Slova Michala Procházky: 

V rámci hospodaření a příjmů se dovybraly příspěvky, nechaly se udělat vlajky a magnetky. 

Nákup drobného majetku (kasa + razítka). Do výdajů řadíme zaplacení příspěvků Federaci a 

dvě kola dotací. 
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Celkové příjmy v tomto roce 110.200 Kč.  + 16.000 Kč.  

( 16.000Kč – za proplacení letenky pana Kadlece za cestu do Ameriky z roku 2011.) 

 

 

Celkové výdaje za 11 měsíců 118.028 Kč.  

Příspěvek do federace – cca 9tis. 

Příspěvky na činnost klubů za rok 2015 – cca 10 tis – jeden člověk si nevyzvedl – takže 9tis. 

Web + karty – atd.  

 

 

V pokladně 6.671 Kč  

Letošní výdaje jsou větší než příjmy. 

Účetní uzávěrka bude až k 31.12.2016. Daňové přiznání bude podáno a schváleno na jaře 

2017.  

 

Dva kluby nezaplatily příspěvky: DKHKV – klub č.22  

Dodatečně se omluvil a byl vyzván k doplacení – o setrvání tohoto klubu se bude hlasovat na 

příští Valné hromadě. 

 

Slovo Josefa Zruckého: 

Úkolů pro tento rok bylo mnoho a podařilo se většinu splnit. Podařilo se stabilizovat stav 

Federace a Unie. Lobujeme za to, aby se testace nedělala na STK a další možnosti pro nás, 

jako např. prodloužení testace na 2 roky, jako je to u civilních vozidel. 

Kvalita testování je sporná. Pokud s tím něco neuděláme, bude nám tento způsob testování 

zakázán a odňata tato pravomoc – to nesmíme dopustit. Testační komisaři jsou zváni každý 

rok na školení, ale 90% kontrolovaných testací je chybných – na tom musíme zapracovat. 

 

 

7. Zpráva předsedy revizní komise UKUVHT ČR Jaroslava Čápa 

Slovo Jaroslava Čápa:  

Kontrolní zpráva o provedeném šetření: Podrobný přehled předložených dokladů bývalým 

hospodářem R. Lupačem od 1.1.2010 – o vyčíslení hospodářské škody bývalým prezidentem 

K. Kadlecem a kontrolu předložených dokladů od 10.10.2015 současným hospodářem.  
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Kontrolní zpráva vychází z činnosti kontrolní Revizní komise. Vychází ze zprávy z loňského 

roku. Podrobný přehled všech dodaných dokladů a to do 10.10.2015 – za 5let.  

Celková částka škody, která vznikla za působení p. Kadlece, byla vyčíslena na: 119.219 Kč. 

 

K 1.1.2010 – stav pokladny 0 Kč 

Stav účtu UNIE 30.960 Kč 

Dne 10.10.2015 byla v hotovosti předána p. Kadlecem částka 153.901 Kč - Což lze považovat 

za výchozí stav finančních prostředků UNIE k tomuto datu.  

Pokud bylo možné dohledat příspěvky na činnost UNIE od FKHV – od roku 2004 do roku 

2014 – obdržela UNIE 471.981 Kč = společně s příspěvky klubů lze předpokládat celkový 

příjem UNIE do roku 2014 cca 600 tis. Kč.  

Z těchto příspěvků byly hrazeny výstavy, Shromáždění delegátů a také přenosné počítače, 

tiskárna a propagační materiály.  

Od roku 2010 do roku 2015 bylo poukázáno z FKHV UNII celkem ve třech částkách 

103.682Kč/2010, 81.138 Kč/2011, 123.000Kč/2015. K těmto částkám lze připočítat příspěvky 

od klubů cca 15 tis. Kč/rok. 

Pohyb na pokladně je popsán v revizní zprávě ze dne 20.11.2015. 

Pokud se zamyslíme nad hmotným materiálem (banery apod.), jde zřejmě již o věci 

poškozené a nedohledatelné. Dále finanční prostředky vyzvednuté z pokladny UNIE a na 

které není žádný relevantní doklad schválený Prezidiem UNIE.  

Vyčíslení finanční škody, kterou svým jednáním způsobil p. Kadlec, lze s jistotou prokázat 

119.219 Kč. 

 

Unie zašle doporučený dopis bývalému Prezidentovi UKUVHT ČR Mgr. Karlovi Kadlecovi 

Ph.D. o způsobené škodě Unii a o uznání závazků peněžní škody k úhradě. 

 Souhlasí: 21 /  Nesouhlasí: 0/   Zdrželi: 0 

 

Hlasování o přijetí revizní zprávy. 

Souhlasí: 21 /  Nesouhlasí: 0/   Zdrželi: 0 
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8. Návrh rozpočtu na rok 2017 

Příjmy pro rok 2017 

Výběr příspěvků:38.000Kč  

Dotace z Federace: ??? Kč  

 

Výdaje pro rok 2017 

9tis.- příspěvky do Federace 

8tis. – za shromáždění 

16tis. – web 

10tis. – cestovní výlohy 

1tis. – drobné výdaje 

2tis. – účetnictví 

5tis. – propagace 

10tis. – podpora činnosti 

 

 

Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2017: 

Souhlasí: 21 /  Nesouhlasí: 0/   Zdrželi: 0 

 

 

 

9. Předložení návrhu na přijetí nových členů 

Prezentace klubu Vojenská vozidla Trutnov z.s., zastoupená Jiřím Matějkou. 

Hlasování o přijetí. 

Souhlasí: 21/   Nesouhlasí:0/   Zdrželi:0 

 

 

 

10. Volby Prezidia UKVHT 

Úvodní slovo předsedy Jana Zápotockého. Poděkování za podporu a také uvědomění, jak do 

budoucna bude UNIE fungovat a kam bude směřovat. Celková podstata se musí zlepšit. Řešit 
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dílčí body a plnit cíle. Být za svou funkci odpovědný, dělat vše zodpovědně, tak aby to i do 

budoucna fungovalo pro ostatní.  

 

Návrh volby: 

1. Prezident – Zápotocký Jan 

2. Viceprezident – Zrucký Josef 

3. Viceprezident – Zeman Petr 

4. Technik – Holub Miroslav 

5. Technik – Kolář Pavel 

6. Hospodář – Procházka Michal 

7. Člen revizní komise – Čáp Jaroslav 

8. Člen revizní komise – Skoumal Radomír 

9. Člen revizní komise – Kliment Milan 

Souhlasí: 19 /  Nesouhlasí: 0/   Zdrželi: 2 

 

Jednotlivý členové s těmito funkcemi souhlasí a přijímají je Do svých funkcí byli zvoleni 

řádně bez připomínek. 

 

 

 

11. Různé 

Slovo Petra Zemana: 

Představení testací, problémy u testování, chyby a názorná ukázka, jak to nemá vypadat a jak 

by to vypadat mělo.  

 

Kontrola testací – jak se má testovat a jak tomu bude do budoucna.  

Kontrola technické komise – na federaci – každý by měl mít čisté svědomí a vše by se mělo 

dělat řádně. =  do budoucna se budou provádět kontroly testací.   

 

Hlasování a možnosti tetování známkou s hologramem.  

Souhlasí: 20 /  Nesouhlasí: 0/   Zdrželi: 1 

 

Hlasování o výši členských příspěvků: Členské příspěvky na rok 2017 činí 100Kč. 
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Souhlasí: 21 /   Nesouhlasí: 0/   Zdrželi: 0 

 

Pan Miloň Kafka vybíral za přetestování a testování o 200 Kč víc, než tomu bylo federací 

stanoveno. Budeme chtít tento rozdíl vrátit? Chceme po federaci nápravu? 

Souhlasí: 18 /   Nesouhlasí: 0 /   Zdržel: 3 

 

 

 

12. Návrh a schválení usnesení z Valné hromady 

Na základě informace předsedy Valné hromady bylo konstatováno, že Valná hromada 

odhlasovala a přijala nové členy do funkce.  

 

Návrhová komise předložila Usnesení ke schválení. Toto usnesení bylo schváleno 

jednomyslně. 

 

Souhlasí: 21 /   Nesouhlasí: 0 /   Zdržel: 0 

 

 

 

13. Závěr 

Na závěr předseda poděkoval za účast a Valnou hromadu v 15.30 hod. ukončil.  
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Přílohy 

Přílohu zápisu tvoří usnesení, prezenční listina a pozvánka na Valnou hromadu. Originál 

přílohy je vždy uložen v archivu spolku. 

 

Dokument s přílohami čítá:            13 stran. 

 

Zapisovatel valné hromady: ...................................................................................... 

 

Předsedající valné hromady: ..................................................................................... 

 

 

Datum a místo: ................................................................................................. 
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U S N E S E N Í  

Návrhová komise ve svém Usnesení předkládá shromáždění delegátů UKUVHT ČR tyto 

zásadní skutečnosti: 

1) Unie zašle doporučený dopis bývalému Prezidentovi UKUVHT ČR Mgr. Karlu 

Kadlecovi Ph.D. o způsobené škodě Unii a o uznání závazků peněžní škody k úhradě. 

(škoda byla vyčíslena na 119.219 Kč) 

2)  Přijetí zprávy revizní komise. 

3) Odhlasován návrh rozpočtu na rok 2017. 

4) Přijetí nového klubu – Vojenská vozidla Trutnov z.s. 

5) Volba Prezidia UKVHT ČR z.s. 

6) Prošetřit u Federace vybírání vyšší finanční částky p. Miloněm Kafkou za testování.  

7) Klubům se ukládá doplnit všechny potřebné informace o své identifikaci prezidentovi 

UKVHT Ing. Janu Zápotockému  

 
 
 
 

 

Hlasy pro: 21 

Hlasy proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 
Usnesení bylo odsouhlaseno. 

 

 

Dne: 4.prosince 2016, V Praze 
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