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

Termín : 20. 3.  2017  v 18:15 
Místo jednání :  restaurace Mona Lisa, Opletalova ul.; Praha  
 
 
Prezence : M. Čvančara, J. Franc, Fr. Chalupa, J.Oplt, M.Pomahač, D. Říha 
 
PROGRAM : 

1) zprava o hospodařeni (F. Chalupa), 

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

3) M.Čvančara – předání agendy evidence KLT AKHV do rukou J.Oplta  

4) vyúčtováni cestovních náhrad od M. Čvančary                           
(spolupráce s F. Chalupou)  

5) úkoly vyplývající z valné hromady AKHV a kalendář akci klubu v AKHV (J. 
Franc, D. Říha)  

6) aktualizace testovacích klubových komisi AKHV (J.Franc) 

7) rozvoj systému www.typyveteranu.cz, aktuální stav, možnosti testováni  
(M. Pomahač, J. Franc, F. Chalupa), 

8) registrace loga AKHV pro AKHV z.s. (J. Franc, D. Říha, M. Pomahač) 

9) situace ve středočeské KTK (F. Chalupa) 

10) různé a diskuze  

11) přijetí usnesení 

12)  závěr 

 

ad 1.)  Zpráva o hospodaření AKHV: 
- zůstatek BÚ k 28.12. 2016 : 214.021,11 Kč 
- zůstatek pokladna: 15.591,- 
daňové přiznání podáno v řádném termínu a bez závad 
 
 
ad 2.)  Zápis z jednání prezidia AKHV dne 31. 10. 2016 a kontrola plnění úkolů:  

- kontrola plnění usnesení prezidia z 31.10. 2016 
a) zaslání příspěvků schválených na akce jednotlivých klubů - splněno 
b) aktualizace kalendáře akcí klubů AKHV a jeho prezentace - splněno 
c) ochrana loga AKHV – bude projednána nabídka M. Pomahače (advokát 

Kratochvíl) - trvá 
d) pozastavena činnost KLTK klubů: 06 Beroun / 09 Rakovník / Ústí n. Labem – 

bude projednáno 
 

ad 3.)  M.Čvančara – předání agendy evidence KLT AKHV do rukou J.Oplta  
- M.Čvančara – předal evidenci klubových komisí AKHV J.Opltovi  
 

ad 4.)  vyúčtováni cestovních náhrad od M. Čvančary  
- M.Čvančara předal podklady k vyúčtování cestovních náhrad Fr. Chalupovi  
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- podklady schváleny k proplacení 

ad 5.)  úkoly vyplývající z valné hromady AKHV a kalendář akci klubu v AKHV (J. 
Franc, D. Říha) : 

- urgovat J.Kohlíčka o dodání zápisu z VH AKHV – J. Franc 
- projednat příspěvek na akce klubů – 5.000,- schváleno jednohlasně  
- aktualizovat žádosti o příspěvek – J.Franc 
- doplnit a aktualizovat kalendář akcí klubů AKHV – J.Franc 
- www.typyveteranu.cz – zvolit další postup – M. Pomahač, J. Franc 
- aktualizovat zápis do spolkového rejstříku – AKHV –spolek – J. Franc 

 

ad 6.)  aktualizace testovacích klubových komisi AKHV (M. Čvančara, J. Oplt) 
- aktualizace údajů komisí : 

Český Brod 
Dobříš 
Česká Brána 

 

ad 7.)   rozvoj systému www.typyveteranu.cz, aktuální stav, možnosti testováni (M. 
Pomahač, J. Franc, F. Chalupa), 

- na základě info. z VH AKHV – FKHV má zájem participovat na systému 
- systém není funkční ve všech prohlížečích !! 
- navrhnout a realizovat přeuspořádání formuláře 
- vkládání fotografií – úprava ukládání = uvedené body předá J.Franc 
- uhradit M. Zikmundovi částku za projekt – schváleno jednohlasně 
 

 
ad 8.)   registrace loga AKHV pro AKHV z.s.  

- využití nabídky M.Pomahače / advokáta p. Kratochvíla – spolupráce při 
registraci loga AKHV  

 

ad 9.)   situace ve středočeské KTK (F. Chalupa) 
- Fr. Chalupa informoval o situaci a probíhajících změnách v organizaci KTK 11 

 

ad 10.) různé a diskuze  
- bude třeba ověřit právní subjektivitu klubů a jejich statutární orgány 
- situace  VCC Ústí n. Labem – schválení složení a obnovení činnosti KLTK – 

jednohlasně  
- nominace do pracovní skupiny FKHV – pro MD ČR – Fr. Chalupa ( 4x PRO / 1x 

ZDRŽEL SE ) 
- nominace do technické komise FKHV – Fr.Chalupa  ( 4x PRO / 1x ZDRŽEL SE ) 
 
USNESENÍ: 
 
Prezidium AKHV bere na vědomí: 
- zprávu o hospodaření přednesenou F. Chalupou 
- vyhodnocení plnění úkolů z prezidia AKHV dne 20. 3. 2017 
- předání evidence klubových testovacích komisí a technických komisařů 
v členských klubech AKHV J. Opltovi M. Čvančarou 
- zprávu o situaci v KTK 11 
 



strana 3 ze 3 celkem 

Prezidium AKHV schvaluje: 
- proplacení cestovních náhrad M. Čvančarovi podle předložených dokumentů 
- připravit schůzku s M. Zikmundem pro projednání dalšího rozvoje 
www.typyveteranu.cz 
- nominaci F. Chalupy do technické komise AKHV a pracovní komise při Min. 
dopravy 
- obnovení činnosti klubové testovací komise VCC Ústí n. Labem  
 
 
Prezidium AKHV ukládá členům prezidia AKHV: 
- prostudovat nabídku advokáta p. Kratochvíla na registraci loga AKHV 
- J. Opltovi ověřit v sekretariátu stav evidence KlTK v evidenci FKHV 
 
 
 
 
 

Zápis provedl : D. Říha 
 
 
Zápis ověřil: J. Franc 


