
ZÁPIS – prezidia Asociace klubů historických vozidel z.s. (AKHV)  

Termín : 20. 9. 2017 v 18:00
Místo jednání : restaurace Pivovaru Kytín, Kytín 205

Prezence : J. Franc, Fr. Chalupa, J. Oplt, M.Pomahač, D. Říha 

PROGRAM :

1) zpráva o hospodařeni (F. Chalupa), 

2) kontrola plnění úkolů z minulého prezidia podle zápisu (D. Říha), 

3) aktualizace testovacích klubových komisi AKHV (J.Oplt )

4) poskytnutí příspěvků na akce klubům sdruženým v AKHV (J. Franc, 

F. Chalupa)

5) rozvoj systému www.typyveteranu.cz, aktuální stav, možnosti testování,
rozhodnuti jak pokračovat dál (M. Pomahač, J. Franc, F. Chalupa) 

6) registrace loga AKHV pro AKHV z.s. (J. Franc, M. Pomahač)  

7) situace ve středočeské KTK (F. Chalupa)  

8) aktuality z jednáni tripartity dne 5.9.2017 (J. Franc)

9) příspěvek p. Bedřicha Dandy k zájmu 1st veteran US Cars klubu 
(http://1stveteranuscar.cz/) o vstup do AKHV (p. B. Danda)

10) různé a diskuze  

11) přijetí usnesení 

12) závěr 

Jednání prezidia zahájil a řídil J. Franc. 

ad 1.)  Zpráva o hospodaření AKHV: 
- zůstatek BÚ k 31.8. 2017 : 147.306,60
- zůstatek pokladna: 7.118,-
- FKHV dosud nezaslalo příspěvky z podílů na testování 
- bude provedena kontrola úhrady členských příspěvků, zodpovídá F. Chalupa 

ad 2.)  Zápis z jednání prezidia AKHV dne 10. 5. 2017 a kontrola plnění úkolů:  
- kontrola plnění usnesení prezidia z 10.5. 2017 
- J. Franc – rozeslat členům prezidia AKHV informace o GDPR - splněno
- J. Franc – zaurgovat u J. Kohlíčka dodání zápisu z VH dne 11.2.2017 - odloženo
- J. Franc –zajistit provedení zápisu změn v AKHVdo spolkového rejstříku –

probíhá
- J. Franc – informovat vedení FKHV o nominaci M. Pomahače do Technické 
- komise FKHV - splněno
- J. Franc – projednat s vedením ÚAMK návrh na uzavření smlouvy s AKHV 
- o provádění testování- smlouvy budou uzavírány FKHV - AKHV - kluby
- J. Franc – uzavřít písemnou dohodu s rodinou Vocílkových o poskytnutí 
- příspěvku jako pomoci po požáru v prosinci 2016 (10.000 Kč) - splněno



- D. Říha – spolupodepsat plnou moc udělující advokátovi p. Kratochvílovi 
- oprávnění pro registraci AKHV jako vlastníka loga AKHV - splněno
- J. Oplt – aktualizovat adresy a názvy členů AKHV - splněno
- F. Chalupa – zajistit úhradu ve prospěch FKHV za obědy J. France na výroční 
- akci FIVA v Paříži v 11/2017  - splněno

ad 3.) aktualizace testovacích klubových komisi AKHV (J.Oplt )
- stav KLTK CSC Mělník – Barchánkovi – nabídnout pomoc - splněno

ad 4.) poskytnuti příspěvku na akce klubů sdružených v AKHV (J. Franc,F. Chalupa)   
- vyřízeny příspěvky SKAM, VCC České Budějovice, VCC Benátky nad Jizerou, 

VCC Kolín, VK Orion Slaný, AMK Pacov, nedopatřením vloni nevyřízenou 
žádost AMK VCC Česká Brána za 2016 (nikoli z r. 2015)  

- podklady schváleny k proplacení

ad 5.) rozvoj systému www.typyveteranu.cz, aktuální stav, možnosti testováni,
rozhodnuti jak pokračovat dal (M. Pomahac, J. Franc, F. Chalupa):

- M. Zikmund – přenesení na jinou platformu 
- Zajistit přístupnost a kompatibilitu ze všech aplikací  
- Zdokonalit zabezpečení 
- DOKONČIT SYSTÉM TYPY VETERÁNŮ DO POUŽITELNÉ PODOBY  
      PRO – 5 / schváleno jednohlasně  
- Zajistit podporu při tvorbě systému pro KTK 11 

PRO – 4 / ZDRŽEL SE – 1 Fr. Chalupa

ad 6.) registrace loga AKHV pro AKHV z.s. (J. Franc, M. Pomahac)
Schválena částka a úhrada Ing. Kratochvílovi za provedenou registraci loga  

ad 7.)   situace ve středočeské KTK (F. Chalupa)
- Fr. Chalupa informoval o situaci v KTK 11
- Přechod na elektronické formuláře pro evidenci provedených testování 

ad 8.) aktuality z jednáni tripartity dne 5.9.2017 (J. Franc)
- Předpokládaný rozpočet FKHV na r. 2018 je ztrátový 
- FKHV předkládá návrh na navýšení příspěvků za prováděné testace 

v krajských komisích (KTK) + navýšení příspěvků za prodlužování platnosti 
průkazu HV  

- Návrh na zavedení tzv. „licenčního poplatku“ pro KLTK – poplatek by byl 
placen ročně – navrhovaná výše poplatku 5000,- - tato záležitost odmítnuta  

- Schválena byla částka za testování u KTK za 1000,- za předpokladu, že 
příspěvek za pravidelné prodloužení platnosti průkazu HV bude zachován  
ve výši 200,- Kč 



ad 9.)   příspěvek p. Bedřicha Dandy k zájmu 1st Veteran US Cars klubu                          
(http://1stveteranuscar.cz/) o vstup do AKHV (p. B. Danda)

- B.Danda se omluvil z jednání
- Prezidium AKHV vyhodnotilo, že v tuto chvíli vstup 1st Veteran US Cars klubu do

AKHV neumožní klubem očekávanou změnu pro tento klub, tj. testování hist. 
vozidel komisí tohoto klubu v blízké době. Klub by musel čekat minimálně 2 
roky, jak říkají stanovy AKHV  

ad 10.) různé a diskuze  
- VH FIVA 15.-19. 11. Bukurešť – předběžné náklady na cestu 22.000,- Kč,- 

odsouhlaseno jednohlasně  PRO -5 hlasů  
- v současné chvíli má ČR zástupce v motocyklové a technické komisi FIVA  

USNESENÍ:

Prezidium AKHV bere na vědomí: 
- zprávu o hospodaření přednesenou F. Chalupou 
- vyhodnocení plnění úkolů z prezidia AKHV dne 10. 5. 2017 
- informaci o stavu elektronické evidence o testování HV v KTK 11
- informaci o provedené registraci loga AKHV

Prezidium AKHV schvaluje:
- proplatit fakturu p. Kratochvílovi za registraci loga AKHV
- připravit schůzku s M. Zikmundem pro projednání dalšího rozvoje 
www.typyveteranu.cz, případně dohodnout převod systému k jiné firmě
- poskytnutí příspěvků 5.000 Kč na pořádané akce podle došlých žádostí klubům 
včetně dodatečně AMK Česká Brána (z r. 2016, příspěvek nedopatření 
nebyl včas proplacen). 

- vyslání na cestu a proplacení nákladů na cestu na kongres FIVA J. Francovi 

Prezidium AKHV ukládá členům prezidia AKHV: 
- J. Francovi –zajistit provedení zápisu změn v AKHV do spolkového rejstříku 
- J. Francovi –pokračovat v jednání s FKHV a AVCC AČR o úpravě příspěvků za 
testování
- D. Říhovi – zpracovat zápis z jednání prezidia 
- F. Chalupovi – zajistit úhradu faktura za registraci loga AKHV + příspěvků 5000,- Kč 
na akci klubům, kterým byla jejich žádost schválena 

Usnesení schváleno 5 hlasy přítomných členů prezidia AKHV. 

 J. Franc ukončil jednání v 21:15. 

Zápis provedl :  D. Říha 

Zápis ověřil:  J. Franc


