
ZÁPIS – prezidia AKHV  
 

Termín : 12. 6. 2019  v 17:30 
Místo jednání :  Restaurace Mona Lisa, Opletalova 32/1567, Praha 1  
 
 
Prezence : J.Franc (J.F.), J. Oplt (J.O.), M. Pomahač (M.P.), D. Říha (D.Ř.),  
                   omluven F. Chalupa 
 
host : J. Větvička 
 
 
PROGRAM : 
 
1) zpráva o hospodaření (F. Chalupa)  
2) kontrola plnění úkolů z prezidia AKHV 28. 4. 2019 podle zápisu z jednání (D. Říha),  
3) informace testovacích komisích (J. Franc, J. Oplt, F. Chalupa) ,  
4) komunikace na kluby k otázce členství AKHV ve FKHV (J. Franc),  
5) projekt "Informační systém testování historických vozidel FKHV ČR (všichni) ,  
6) příprava školení předsedů a místopředsedů klubových komisí v AKHV pro práci s IS FKHV  
   (J. Franc, F. Chalupa, J. Oplt),  
7) nominace člena do Technické komisi FKHV za AKHV,  
8) aktuality v projektu "Typy veteranu" (M. Pomahač),  
9) Shromáždění delegátu FKHV dne 20. 6. 2019 (J. Franc),  
10) diskuze + různé  
11) přijetí usnesení - hlasování  
 
ad 1.)  Zpráva o hospodaření AKHV 
- stav pokladny 22.275,- Kč 
- zůstatek BÚ k 31.5. 2019 : 62.297,04 Kč 

 
ad 2.)  Kontrola plnění úkolů z prezidií AKHV 28. 4. 2019 podle zápisů (D. Říha)  
- J.F. – předání kontaktů zájemcům o spolupráci na  www.typyveteranu.cz  M.P. – splněno 
- J.F. odeslání zápisů z tripartity 8/2019 prezidiu – splněno 
- J.F. Doplnění textu memoranda o členství zástupce AKHV v TK FKHV – splněno 
- J.O. zaslat KHV Hrádek nad Nisou ukončení smlouvy o testování – splněno 

  
ad 3.)  Informace o testovacích komisích 
- Nesouhlasí evidenční čísla komisařů v průkazech vůči seznamu FKHV – projedná J.O. se 

sekretariátem FKHV 
- KLTK klubu Hrádek nad Nisou  – ukončena smlouva o testování k 30. 6. 2019. Podepsáno za klub 

Hrádek, J.F. předá sekretariátu FKHV k podpisu za FKHV. 
- Pozastavena  činnost KLTK Oldtimer Club Helfštýn – snaha o nápravu – prezidium navrhuje 

maximální shovívavost a nastavit možnost fungování KLTK od pololetí                  
- hlasováno PRO – jednohlasně. S FKHV projedná J.F. 
- Pozastavena činnost KVHT Labe do začátku 2020 z důvodu dlouhodobého nepředávání 

výkazů o testování. Prověřit u KVHT Labe a zjistit zda podnikli kroky k nápravě – zajistí D.Ř. 
 

ad 4.)  komunikace na kluby k otázce členství AKHV ve FKHV  
- Na základě usnesení VH AKHV je nutné uspořádat diskuzi k možnému vstupu AKHV do FKHV  
- Podle daných termínů bude spuštěna diskuze v průběhu června 2019, která bude zakončena 

hlasováním per rollam v závěru června 2019 



 
ad 5.)  Projekt "Informační systém testování historických vozidel FKHV ČR" 
- V systému dochází k postupným zlepšením a doplněním podle zaevidovaných požadavků. 
- Případné připomínky posílat J.F. do 20.6. do termínu SD FKHV  
 
ad 6.)  příprava školení předsedů a místopředsedů klubových komisí v AKHV pro práci s IS FKHV  
- Vznést požadavek na FKHV – uspořádání školení  
- Oslovit kluby zda mají zájem absolvovat školení na IS v závislosti na výsledku SD FKHV 
-  
ad 7.)  ) nominace člena do Technické komisi FKHV za AKHV 
-  Zatím nemáme vhodného kandidáta 
- J.F. – osloví možné kandidáty do 20.6.  
 
ad 8.)  aktuality v projektu "Typy veteranu" 
- M.P. projedná s M.Zikmundem nastavení finančních podmínek pro provoz a provádění 

případných úprav pro II. pololetí 2019 
-   
ad 9.)  Shromáždění delegátu FKHV dne 20. 6. 2019 
- Svou účast potvrdil J.Franc  
- Účast přislíbil D.Říha  

 
ad 10.) diskuze + různé 
- V úvodu vystoupil host J.Větvička  - představil kulturní komisi FKHV 
- Prezentování veteranismu – linka k FIVA 
- Je zájem na spolupráci všech uskupení 
- Podpora renovátorských řemesel 
- Nabídka spolupráce při akci Gala večer Veteranismu 2020. Prezidium AKHV akci podpoří. 

 
ad 11.) přijetí usnesení a závěr 
- prezidium bere na vědomí předložené zprávy 
- ukládá členům prezidia splnit úkoly v určených termínech 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedl : D. Říha                                                    ověřil : J. Franc 
12. 6. 2019 


