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

Termín : 10. 5.  2017  v 17:30 
Místo jednání :  restaurace Mona Lisa, Opletalova ul. 32/1567; Praha  
 
 
Prezence : J. Franc, Fr. Chalupa, J. Oplt, M. Pomahač, omluven D. Říha 
 
 
 
PROGRAM : 

  

1) zpráva o hospodaření a podaní daňového přiznání (F. Chalupa), 
2) testovaní historických vozidel, změny v předpisech FKHV, novela Vyhlášky, 
3) rozvoj www.typyveteranu.cz (M. Pomahač, J. Franc), 
4) software na podporu práce KTK11 (F. Chalupa), 
5) kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého prezidia AKHV(D. Říha), 
6) diskuze, různé, 
7) přijetí usnesení 
8) závěr 

 

 

 

 

ad 1.)  Zpráva o hospodaření AKHV a podání daňového přiznání: 
- zůstatek BÚ k 30. 4. 2017: 207.388,56 Kč 
- zůstatek pokladna: 15.591,- Kč 
- daňové přiznání podáno v řádném termínu a bez závad 
- F. Chalupa navrhuje uhradit 1.500 Kč paní účetní za pomoc při vedení účetnictví 

a vytvoření daňového přiznání 
 
 
 
ad 2.)  Testovaní historických vozidel, změny v předpisech FKHV, novela Vyhlášky 
- náměty na úpravu vyhlášky 355 byly předány do FKHV. FKHV je předalo Min. 
dopravy, ale pravděpodobně dojde jen k minimálním změnám. Změny by ovšem 
mohly být promítnuty do prováděcích předpisů pro STK. Čeká se na jednání na Min. 
dopravy na konci června, kdy má být provedeno i proškolení pracovníků 
registračních míst. 
- J. Oplt předložil k nahlédnutí aktualizovaný přehled o stavu test. komisí v klubech 
v AKHV. Potvrdil, že také ověřil stav evidence v sekretariátu FKHV. 
- činnost KlTK VCC Ústí n. Labem obnovena 
- KlTK Chobot z Rakovníka bude mít pozastavenou činnost v r. 2017 (kvůli 
neodevzdaným výkazům a neúčasti na školení klubových technických komisařů), 
- klub z Mělníka vstoupil do likvidace, proto bude zrušena i jeho test. komise 
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ad 3.)   rozvoj systému www.typyveteranu.cz, (M. Pomahač, J. Franc) 
- na schůzce s M. Zikmundem a P. Šimkem projednána možnost spolupráce  

na informační systému FKHV na podporu a evidence testování HV. J. Franc  
a M. Pomahač přislíbili pomoc FKHV v rolích konzultantů. Nezbytnou 
podmínkou bude, aby FKHV jmenovala vlastního člověka zodpovědného za 
přípravu a tvorbu IS. P. Šimek údajně již dál nebude spolupracovat na tomto 
projektu. J. Franc má dojednat s M. Zikmundem vystavení faktury za práci 
podle smlouvy v platném rozsahu na rozvoji www.typyveteranu.cz a za práci 
při valné hromadě AKHV dne 11.2.2017.  

-  Rozsah funkcionalit  www.typyveteranu.cz byl již jednou měněn v souvislosti 
s požadavkem na vyšší kompatibilitu se strukturou elektronického  formuláře 
pro „Testování  HV“ jehož konečná verze není ze strany FKHV  dosud 
definována. Je účelné pokračování v tvorbě  těchto stránek  v rozsahu pro 
dokončení stávajících funkcionalit. Další rozvoj  ke kompatibilitě  s IS FKHV 
pozastavit do doby kdy FKHV jasně definuje  a schválí parametry svého IS  
a klíčového formuláře – Žádosti o testování vozidla. 

- na schůzce s M. Zikmundem a P. Šimkem dne 5.5.2017 projednána možnost 
spolupráce na informační systému FKHV na podporu a evidence testování 
HV. J. Franc a M. Pomahač přislíbili pomoc FKHV v rolích konzultantů. 
Nezbytnou podmínkou bude, aby FKHV jmenovala vlastního člověka 
zodpovědného za přípravu a tvorbu IS. P. Šimek údajně již dál nebude 
spolupracovat na tomto projektu. 
 

ad 4.)   software na podporu práce KTK11 (F. Chalupa) 
- práce postupují pomalu, hotovo je přibližně 70% celkové funkčnosti 
- problémy jsou se špatnou kvalitou dat z FKHV z evidence testovacích komisařů  
- vývoj by měl být dokončen předběžně do konce května 2017-05-27  

 
 
ad 5.)   Kontrola zápisu z jednání prezidia AKHV dne 20.3.2017 a kontrola plnění úkolů:  

a) schválen formulář žádosti o poskytnutí příspěvků klubům v max. výši 5.000 Kč - 
splněno 

b) prostudovat nabídku advokáta p. Kratochvíla na registraci loga AKHV - 
splněno 

c) J. Oplt - ověřit v sekretariátu stav evidence KlTK v evidenci FKHV – splněno 
d) urgovat u J. Kohlíčka dodání zápisu z VH AKHV 11.2.2017 (J.Franc) – trvá 
e) aktualizovat zápis statutárních zástupců a Revizní komise ve spolkovém 

rejstříku - trvá  
 

 

ad 6.) diskuze, různé  
- M. Čvančara telefonicky nabídl spolupráci prezidiu AKHV i v situaci, kdy není 

členem prezidia. Prezidium AKHV může využít tuto nabídku, až M. Čvančara 
dořeší své spory v klubu VCC Ústí n. L. a bude jasné, zda je členem v klubu 
v AKHV, 

- J. Franc – je třeba připravit uzavření smluv mezi kluby a AKHV o činnosti KlTK. 
Pro pobočné spolky v ÚAMK by bylo vhodné uzavřít smlouvu přímo s ÚAMK. 

- F. Chalupa – je třeba připomenout FKHV, že by mělo poslat do AKHV podíly 
z příspěvků z testování HV z období 9-12/2017 
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- J. Franc – návrh nominovat M. Pomahače jako dalšího člena Technické 
komise FKHV, schváleno všemi  přítomnými 

- J. Franc – informace o GDPR (evropské směrnici o nakládání s osobními údaji) 
 
 
USNESENÍ: 
 
Prezidium AKHV bere na vědomí: 
- zprávu o hospodaření přednesenou F. Chalupou 
- vyhodnocení plnění úkolů z prezidia AKHV dne 20. 3. 2017 
- informaci o úpravách vyhlášky 355 a případně i předpisů pro STK 
- informaci o stavu projektu informačního systému FKHV o testování HV 
- informace o vyhodnocení plnění úkolů z prezidia AKJHV dne 20. 3. 2017 
 
Prezidium AKHV schvaluje: 
- proplacení 1.500,- Kč za pomoc při vedení účetnictví 
- využít návrh advokáta p. Kratochvíla na registraci loga AKHV 
- připravit schůzku s M. Zikmundem pro projednání dalšího rozvoje 
www.typyveteranu.cz 
- nominaci M. Pomahače do technické komise FKHV 
- obnovení činnosti klubové testovací komise VCC Ústí n. Labem , pozastaní 
činnosti komise Chobot klub Rakovník a zrušení KlTK klubu v Mělníku z důvodu 
likvidace klubu 
- poskytnutí příspěvků 5.000 Kč na pořádané akce podle došlých žádostí klubům 
Orion Slaný a dodatečně AMK Česká Brána (z r. 2015, příspěvek nedopatření 
nebyl včas proplacen).  
 
 
 
Prezidium AKHV ukládá členům prezidia AKHV: 
- J. Francovi – rozeslat členům prezidia AKHV informace o GDPR 
- J. Francovi – zaurgovat u J. Kohlíčka dodání zápisu z VH dne 11.2.2017 
- J. Francovi –zajistit provedení zápisu změn v AKHVdo spolkového rejstříku  
- J. Francovi – informovat vedení FKHV o nominaci M. Pomahače do Technické  
komise FKHV 
- J. Francovi – projednat s vedením ÚAMK návrh na uzavření smlouvy s AKHV  
o provádění testování  
- J. Francovi – uzavřít písemnou dohodu s rodinou Vocílkových o poskytnutí 
příspěvku jako pomoci po požáru v prosinci 2016 (10.000 Kč schváleno valnou 
hromadou AKHV 11.2.2017), 
- D. Říhovi – spolupodepsat plnou moc udělující advokátovi p. Kratochvílovi 
oprávnění pro registraci AKHV jako vlastníka loga AKHV 
- J. Opltovi – aktualizovat adresy a názvy členů AKHV 
- F. Chalupovi – zajistit úhradu ve prospěch FKHV za obědy J. France na výroční 
akci FIVA v Paříži v 11/2017 
 
 

Zápis provedl : J. Franc 
 
 
Zápis ověřil: M. Pomahač 


