Zápis prezidia AKHV (Asociace klubů historických vozidel z.s.)
Termín: středa 23.5.2017 od 17:30
Místo: Restaurace Mona Lisa, Opletalova 32/1567, Praha 1
http://www.monalisa.cz/

Program:
1) zpráva o hospodaření (J. Franc)
2) informace o stavu testovacích komisí AKHV a změnách v komisích v r. 2018 (J. Oplt, J. Franc)
3) GDPR a jeho aplikace pro AKHV (J. Franc)
4) jmenování osoby pověřené ochranou osobních údajů (J. Franc, M. Pomahač)
5) certifikáty "Osvědčení" pro klubové testovací komise a jejich distribuce (J. Franc, D. Říha, J. Oplt)
6) informace o jednáních tripartity (D. Říha, J. Franc)
7) diskuze + různé
8) přijetí usnesení

prezence :
-

přítomni: Franc J., Oplt J., Pomahač M., Říha D.
omluven: Chalupa F.

Ad.1.) stav účtu: 12.800,- Kč (k 30.4.2018 dle výpisu z účtu) / stav pokladny : 5.653,- Kč
-

závazky k úhradě – cestovní náklady na akci FIVA 2017 pro J.France
nebudou proplaceny příspěvky od FKHV za provedené testování v KLTK Žirovnice – předseda KTK
nevykazoval testování provedená našimi kluby

Ad.2.) informace o stavu testovacích komisí AKHV a změnách v komisích v r. 2018 (J. Oplt, J. Franc)
-

změny KLTK - VCC Písek, VCC Chobot Car club – obnovení činnosti, KHV Praha – doplnění KLTK o nového
komisaře

Ad.3.- 4.) GDPR a jeho aplikace pro AKHV (J. Franc)

-

ustanovení osoby pověřené s nakládáním osobními údaji – stanoven J.Oplt
evidenci dokladů obsahujících osobní údaje připraví J.Franc
způsob evidence dotčených dokladů a jejich uložení připraví J. Oplt
smlouvy s kluby o testovaní na historickou původnost budou uloženy u J.Oplta
bude rozeslána informace na kluby o postupu

Ad.5.) certifikáty "Osvědčení" k testování na historickou původnost pro klubové testovací komise a jejich distribuce (J.
Franc, D. Říha, J. Oplt)

-

se všemi kluby s testovací komisí podepsána trojstranná smlouva – klub/AKHV/FKHV

-

výzva klubům, aby důsledně evidovaly provedené testování a předávaly AKHV jejich přehled

Ad.6.) informace o jednáních tripartity (D. Říha, J. Franc)

-

je třeba zajistit evidenci všech provedených klubových testování, pro kontrolu odvádění příspěvku do AKHV

-

FKHV zahájila přípravy systému pro generování čísel žádostí pro KLTK za příspěvek na činnost

-

řešením cíle zlepšit způsob financování FKHV v příštím období by měl být systém poskytování čísla
testování pro KLTK za příspěvek na činnost

Ad.7.) diskuze + různé
-

vyžadovat tvorbu systému přidělení evidenčního čísla jako integrovanou součást žádosti o testování

Úkoly pro členy prezidia AKHV:
J. Oplt: - zajistit evidenci změny KLTK - VCC Písek, obnovení činnosti KLTK VCC Chobot Car club,
- držet a aktualizovat interní dokument - popis způsob evidence dotčených dokladů a jejich uložení
- převzít smlouvy s kluby o testovaní na historickou původnost od J. France

J. Franc: – potvrdit do FKHV schválení rozšíření KLTK KHV Praha (doplnění KLTK o nového proškoleného komisaře),
- předat J. Opltovi interní dokument s evidenci dokladů obsahujících osobní údaje

Ad.8.) usnesení prezidia AKHV
- prezidium bere na vědomí:
a) zprávu o hospodaření za uplynulé období - přednesenou J.Francem
b) zprávu o zasedáních tripartity AKHV+FKHV+AVCC – přednesenou J.Francem a D.Říhou
c) zprávu o změnách provedených v KLTK – přednesenou J.Opltem
- prezidium schvaluje:
a) požadavek na přidělení evidenčního čísla pro Žádost o testování, jako integrovanou součást žádosti o testování
b) pověřenou osobu pro nakládání a osobními údaji J.Oplta
c) rozeslání certifikátů „Osvědčení“ pro KLTK obyčejnou zásilkou Českou poštou

Zápis zhotoven dne 23.5.2018

Zápis provedl: D. Říha

Zápis ověřil : J.Franc

