
 

 

 

Zápis z prezidia Asociace klubů historických vozidel z.s. 

 

Termín: čtvrtek 28. 3. 2019 od 17:30 
 

Místo:  

Sraz a první část jednání: Restaurace Mona Lisa, Opletalova 32/1567, Praha 1, následně Restaurace U 
staré pošty, Opletalova 964/17, Praha 1 (přesun z důvodu hlučné společnosti v Reatauraci Mona Lisa) 
 
Účastníci: František Chalupa, Michal Pomahač, Jaroslav Oplt, Jiří Franc 

Omluven: David Říha 
 
Program: 
 
1) zpráva o hospodaření (F. Chalupa) 
2) kontrola plnění úkolů z posledního prezidia AKHV podle zápisu (D. Říha) 
3) informace testovací komisi nového člena ÚAMK - klub užitkvé a vojenské techniky Západní pobřeží - hlasování (J. 
Franc, F. Chalupa) 
4) pokračování v projektu "Typy veteranu" (J. Franc, M. Pomahač) 
5) projekt "Informační systém testování historických vozidel FKHV ČR" (F. Chalupa, M. Pomahač, J. Franc) 
6) informace o jednáních tripartity (J. Franc, D. Říha) 
7) Grand Veteran a možnost prezentace AKHV (J. Franc) 
8) oslava 120ti let od vzniku značky FIAT - v Trojském zámku v září 2019 (J. Franc) 
9) diskuze + různé 
10) přijetí usnesení - hlasování 

 

Jednání zahájil J. Franc s návrhem na schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jednohlasně schválen 
program v navrženém znění, zapisovatelem zvolen J. Franc, ověřovatelem zápisu J. Oplt 

 

1) zpráva o hospodaření (F. Chalupa) 

-  zůstatek pokladny 21 tis. Kč 
-  zůstatek účtu 31 tis. Kč 

 
2) kontrola plnění úkolů z posledního prezidia AKHV podle zápisu (D. Říha) 

D. Říha dosud zápis nedodal a zápis není k dispozici. Zápis bude projednám na příštím prezidiu 
 

 
3) informace testovací komisi nového člena ÚAMK - klub užitkové a vojenské techniky Západní pobřeží - hlasování  
(J. Franc, F. Chalupa) 
- reklamovat odklad spuštění práce této komise v duchu principu spuštění KlTK Rolls-Royce and Bentley klubu. 

- smlouva o testování poslaná na adresu klubu se vrátila jako nedoručitelná, bude proveden dotaz na klub  
a po ověření adresy bude smlouva poslána znovu 

  



 

 

4) pokračování v projektu "Typy veteranu" (J. Franc, M. Pomahač): 
- M. Pomahač nahlásil 2 nové uživatele z klubu z Dobříše 
- J. Franc znovu rozešle výzvu na kluby, aby se přihlásili uživatelé zadávající / verifikující údaje o vozidlech, 
-  J. Franc odešle nabídku využití do AVCC AČR a Komisi IS FKHV 
 

 
5) projekt "Informační systém testování historických vozidel FKHV ČR" (F. Chalupa, M. Pomahač, J. Franc) 

- FKHV vybrala nového dodavatele řešení (namísto původně oslovené firmy Softera je to nyní firma Critical 
works) 

- členy komise IS FKHV za AKHV jmenováni Ing. Chalupa, Ing. Franc 
- schůzka komise IS FKHV uskutečněna 18. 3. 2019 za účasti Ing. Chalupy, J. Franc omluven z důvodu 

dlouhodobého pobytu mimo ČR 
- termín příští schůzky komise IS FKHV bude 2. 4. 2019. Ve dnech 31. 3. až 2. 4. je J. Franc v zahraničí, 

schůzky se nemůže zúčastnit 
 

 
6) informace o jednáních tripartity (J. Franc, D. Říha) 
- J. Franc rozešle členům prezidia AKHV zápis z poslední tripartity 6. 2. 2019 

- další jednání tripartity plánován na 15. 5. 2019 
 
 

7) Grand Veteran a možnost prezentace AKHV (J. Franc) 
 - J. Franc se spojí s MUDr. Větvičkou za účelem dohodnutí úhrady za bannery „AKHV“ zhotovené pro tuto 
 akci v loňském roce. 2018 

- FKHV pozvala zástupkyni Kulturní komise FIVA pí. Natašu Jerina Grom (SL), ta potvrdila účast na akci GV  
- veškeré informace o akci GV byly rozeslány na kluby v AKHV, aby se případní zájemci mohli včas přihlásit. 
 
 

8) oslava 120ti let od vzniku značky FIAT - v Trojském zámku v září 2019 (J. Franc) 
- případná podpora bude konkrétně projednána na příštím prezidiu AKHV 
- zástupci prezidia J. Franc, F. Chalupa a M. Pomahač projednají s ÚAMK možnosti spolupráce na této akci, 
stejně tak J. Franc s vedením AVCC AČR 
 

 
9) diskuze + různé 

- komunikace na kluby k tématu případného vstupu AKHV do FKHV: 
- v souladu s usnesením VH AKHV bude rozeslán návrh na projednání na kluby formou e-mailu. Text bude 

korespondenčně připraven členy prezidia AKHV. Výsledná zpráva pro kluby měla mít dvě čísti (první 
s připomenutím, proč a do kdy se kluby mají vyjádřit k možnému podání přihlášky do FKHV, druhá bude 
obsahovat stanovisko přijaté prezidiem AKHV s hodnocením současné situace a doporučením, zda podání 
přihlášky doporučuje, či nedoporučuje 
 

 
10) přijetí usnesení – hlasování 

- prezidium bere na vědomí: 
-  zprávu o hospodaření, 
-  informace o práci komise IS FKHV 
-  informace o jednání tripartity dne 6. 2. 2019 
-  zprávu o přípravě oslavy 120 výročí vzniku značky FIAT 

 
- prezidium schvaluje: 
-  postup přípravy komunikace s kluby ohledně možnosti podat přihlášku do FKHV, 
-  účast na jednání s ÚAMK o podpoře oslav založení značky FIAT a dalších možnostech spolupráce 

 s ÚAMK 



 

 

- prezidium ukládá: 
-  - připravit a rozeslat členům prezidia návrh textu e-mailu pro kluby k odstartování elektronické 

 komunikace o možnosti podat přihlášku do FKHV (zajistí J. Franc), 
-  - rozeslat e-maily na AVCC AČR a komisi IS FKHV s nabídkou na využití www.typyveteranu.cz 

 (zajistí J. Franc) 
-  - D. Říhovi dodat zápis z prezidia AKHV konaného 17. 10. 2018 
-  - J. Oplt a J. Franc zajistí dodání souhlasu s členstvím zástupce AKHV v KTK Karlovarského kraje 
-  - F. Chalupovi, J. Francovi a M. Pomahačovi připravit a zúčastnit se jednání s ÚAMK, 
-  - J. Francovi svolat prezidium AKHV v druhé polovině dubna 2019 

 
Usnesení přijaté většinou 4 hlasů všech přítomných: 
 
 
 
Zápis provedl:  Jiří Franc 
 
 
Zápis ověřil:  Jaroslav Oplt 
 
V Praze dne 28. 3. 2019 


