
ZÁPIS
z jednání prezidia AKHV

Datum a čas konání: 17. 7. 2021 v 17:00 hod.
Místo jednání: Pivovar Ky n - Ky n 205

Přítomni: ing. Ing. Jiří Franc, Michal Pomahač, Ing. Alois Krejčí
Omluveni: David Říha, Ing. Fran šek Chalupa

PROGRAM:
1) hlasování o přije  programu prezidia AKHV dne 17. 6. 2021 (J. Franc), 
2) zpráva o hospodaření AKHV do termínu 17. 6. 2021 včetně rekapitulace úhrad členských

příspěvků do AKHV pro r. 2021 (F. Chalupa),
3) kontrola  zápisu  a  vyhodnocení  plnění  úkolů  z  prezidia  AKHV  konaného  11.  3.  2021  

(D. Říha),
4) zpráva návrhové a mandátové komise o průběhu Valné hromady AKHV 2021 (A. Krejčí),
5) volba hospodáře, 1. viceprezidenta a prezidenta AKHV + příprava žádos  o změnu zápisu

ve spolkovém rejstříku (A. Krejčí),
6) rozdělení zodpovědnos  členů prezidia AKHV pro nové funkční období (zvolení členové

prezidia AKHV),
7) naplánování převze  agendy od Jaroslava Oplta (J. Franc),
8) podpis smluv o poskytnu  příspěvků na akce 1000 mil československých 2021 a Old mer

Bohemia Rally 2021 (J. Franc),
9) úhrada příspěvku na akci klubu VCC Písek na základě předané žádos  (A. Krejčí),
10) dodatek ke smlouvám o testování hist. vozidel mezi  kluby + AKHV + FKHV (J.  Franc,  

A. Krejčí),
11) poslanecké návrhy na úpravu Zákona č. 56 / 2001 Sb. týkající se testování historických

vozidel (J. Franc),
12) informace o pozastavení činnos  testovací klubové komise AMK Česká Brána (J. Franc),
13) aktuality z Technické komise FKHV (A. Krejčí),
14) příprava oslav 25. výročí založení AKHV v Pardubicích (D. Říha),
15) kalendář akcí klubů sdružených v AKHV (J. Franc),
16) diskuze + různé,
17) přije  usnesení, závěr

JEDNÁNÍ:
A. Krejčí  navrhl  doplnit  výše uvedený program v bodě 9) o projednání  úhrady  příspěvku  
na akci Old mer klub Helfštýn a v bodě 12 o projednání žádost o obnovení činnos  testovací
komise AMK Česká Brána. Dále program doplnit o dokončení usnesení VH po volbě funkcí
prezidia.

Ad 1) Pro  přije  programu jednání  prezidia  AKHV dne 17. 6.  2021 včetně jeho doplnění
všechny 3 přítomné hlasy, schválen jednomyslně.



Ad 2) Pro nepřítomnost F. Chalupy vypuštěno.

Ad 3) Kontrola zápisu a vyhodnocení plnění úkolů z minulého prezidia AKHV konaného 11. 3.
2021

2.4 Prezidium AKHV bude usilovat o možnost ak vně se podílet na přípravě pravidel
pro navrhované prohlídky historických vozidel  na STK a na úpravách pravidel  
pro  testování  vozidel,  to  vše  v  rámci  spolupráce  tripar ty  s  Ministerstvem
dopravy a případnými dalšími zainteresovanými subjekty.

- SPLNĚNO - PŘEDÁNY NÁVRHY NA POSTUP A ROZDĚLENÍ STK DLE ROKU VÝROBY

3.4 Prezidium AKHV ukládá  J.  Francovi  – vyvolat  jednání  o  návrzích  změn  novely
zákona s poslanci Petrem Sadovským a Michalem Ra bořským a pokusit se ještě
uplatnit doplnění dle odstavce ad 2) tohoto zápisu.

- SPLNĚNO - FKHV BYL TLUMOČEN NÁVRH NA SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ - ZE STRANY FKHV SE
NEPODAŘILO USPOŘÁDAT

Ad 4) A. Krejčí předal podepsané zápisy č. 1 až zápis č. 4 mandátové a návrhové komise VH
AKHV 2021, kompletní soupis diskuze delegátů VH a dokončený zápis z VH k podpisu.

Ad  5)  V přímé  volbě  zvoleni  do  funkcí:  Ing.  Jiří  Franc  –  prezident,  David  Říha  –  první
viceprezident, Ing. Fran šek Chalupa – hospodář, Ing Michal Pomahač – víceprezident,
Ing. Alois Krejčí – víceprezident.

Ad 6) A. Krejčí převezme technickou část agendy od J. Oplta, M. Pomahač převezme agendu
evidence akcí pořádaných kluby.

Ad 7) Fyzické předání bude realizovat p. Krejčí do 15. 7. 2021.

Ad 8) Smlouvy na poskytni  příspěvků na akce 1000 mil československých 2021 a Old mer
Bohemia Rally 2021 podepsány.

Ad 9) Žádost o úhradu příspěvku na akci VCC Písek splňuje všechny požadavky a je chválena
k proplacení, žádost Old mer klub Helfštýn – klub bude požádán o doplnění materiálů
o akci.

Ad 10) Problema ka byla prodiskutována a J. Franc předá sumarizované připomínky v rámci
tripar ty.

Ad 11) J. Franc informoval o dalších pozměňovacích návrzích podaných poslanci v dané věci.

Ad 12) AKHV předává na FKHV žádost o obnovení KLTK 13 – 01.



Ad  13)  A.  Krejčí  informoval  o  přípravě  školení  KLTK.  Vzhledem  ke  zhuštěnos  termínů
J. Franc pořádá FKHV o realizaci náhradního termínu školení po dovolených.

Ad 14) Zpráva p. Říhy je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Ad 15) Kalendář je doplněn a p. Franc ho rozešle do 21. 6. 2021.

Ad 16) Různé – nevyplynula další problema ka k projednání

USNESENÍ
PREZIDIUM UKLÁDÁ:

1. Rozeslat usnesení VH do 21. 6. 2021 (J. Franc)
2. Propla t VCC Písek příspěvek na akci, pořádat o doplňující materiály z Old mer klub

Helfštýn (J. Franc)
3. Na  FKHV  předat  podnět  na  další  termín  školení  komisařů  KLTK  do  30.  6.  2021  

(J. Franc)
4. Publikovat program oslav 25 let AKHV do 30. 6. 2021 (D. Říha)
5. Rozeslat informaci o nových pozměňovacích návrzích k zákonu 56/2001 Sb. do 30. 6.

2021 (J. Franc)

PREZIDIUM BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu D. Říhy o splnění úkolů z posledního jednání prezidia dne 11. 3. 2021.

Ad 17) Přije  usnesení – hlasování
Pro přije  usnesení prezidia AKHV konaného dne 17. 6. 2021  všechny 3 přítomné hlasy,
schváleno jednomyslně.

V Ky ně dne 17. 6. 2021

…………………………………..                                     ………………………………….
      Ing. Alois Krejčí, Ing. Jiří Franc
        zapisovatel ověřovatel

Přílohy: Zpráva o přípravě oslav 25. výročí založení AKHV v Pardubicích



Příloha č. 1

Návrh programu pro oslavy 25. výročí založení Asociace klubů historických vozidel:

Zpracoval: David Říha, 16. 6. 2021

- pro prezentaci historie AKHV bude využit část prostor NPÚ Pardubice - historické centrum Příhrádek

h ps://www.npu.cz/cs/uop-pardubice/sluzby/pronajem-zasedacich-mistnos

- pronájem objektu sálů, vnitřního nádvoří + zázemí ( kuchyně, toalety, šatna) bude zdarma

- je možnost promítání fotografií z historie AKHV atd.

- Příhrádek by sloužil k občerstvení a prezentaci strojů - prezidia a VIP hostů

- další prezentace je možná v štěném bulle nu, který bude u této příležitos  vydán 

- časový plán:

 7:30 až 9:00 prezentace vystavovatelů a hostů

9:00 - 12:00 soutěž vystavených vozidel / divácká soutěž 

občerstvení, hudební produkce

12:00- 13:00 vyhodnocení divácké soutěže 

13:00 - vyhlášení výsledků divácké soutěže a vítězů soutěže elegance - hlavní jeviště Pernštýnské 
náměs

13:40 - zahájení exhibiční jízdy městem - Old mer Corso 

14:30 - vyjížďka okolí Pardubic

16:00 - zakončení vyjížďky - finále jízdy ( Autocamp Konopáč )


