
 

ČESKÝ KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL 
 

         Na výsluní 577, 330 21 Líně 

 

 

 

 

 

USNESENÍ 
 

Valné hromady Českého klubu historických vozidel 

konané v sobotu dne 12. března 2022 

v hotelu PRAMEN v Praze – Kyje Na Hrádku 

v ulici Za Černým mostem 362/3, Praha 9, 198 00 

1/ Valná hromada schvaluje jednací řád a program SD bere na vědomí zprávu mandátové komise, která konstatoval, 

že je přítomno 24 zástupců klubú z 33 pozvaných zástupců klubů, a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná 

2/ Valná hromada bere na vědomí zprávu prezidenta o činnosti ČKHV, z.s. od minulé Valné hromady 

3/ Valná hromada schvaluje zprávu o plnění plánu a hospodaření ČKHV, z.s. 

4/ Valná hromada schvaluje zprávu o stavu evidence členské základny ke dni 31.12.2021 a o stavu zaplacených 

příspěvků.  

5/ Valná hromada schvaluje předložený plán činnosti ČKHV z.s. na rok 2022 

6/ Valná hromada schvaluje předložený rámcový rozpočet ČKHV, z.s. na rok 2022 a schvaluje zaplacení členských 

příspěvků do FKHV ČR, z.s. ve výši 100Kč/člena z rozpočtu ČKHV, z.s. 

7/ Valná hromada souhlasí se způsobem rozdělení příspěvku FKHV na činnost klubů ČKHV podle počtu členů  

8/ Valná hromada souhlasí s rozdělením příspěvku FKHV na činnost klubů ČKHV, z.s pouze klubům, jejíž zástupci se 

zúčastnili Valné hromady ČKHV, z.s. v příslušném roce  

9/ Valná hromada souhlasí s vydáním klubového kalendáříku na rok 2023 ve formátu vizitky z prostředků ČKHV, z.s. 

Kalendářík bude předáván společně s členským průkazem na rok 2023. 

10/ Valná hromada schvaluje vydání členských průkazů v příštích obdobích bez zachování členských čísel z minulých 

období. 

Kluby uplatní požadavek na počet průkazek na následující rok nejpozději do 15.11.2022. Dle těchto požadavků budou 

upravena a zadána do výroby členská čísla pro jednotlivé kluby. Kluby si mohou pro svoji rezervu objednat i 

legitimace navíc. Tyto legitimace, které nebudou oproti členským příspěvkům, zůstanou v depozitu ČKHV, z.s. a bude 

za ně účtován poplatek 20Kč/ks. V případě, že je klub bude chtít použít pro nově přistoupivší členy, bude možné 



průkazky odebrat a potom členský příspěvek za tuto legitimaci bude již snížen na 80 Kč. Legitimace budou vydány do 

konce roku, tak aby bylo možné je včas předat a čerpat slevy. 

11/ Valná hromada schvaluje změnu stanov v Části III., Článek 13, odst 2. – 

původní text: „Prezidium ČKHV je složeno z Prezidenta a 6 víceprezidentů „  

 se nahrazuje novým textem: „Prezidium ČKHV je složeno z Prezidenta a 7 víceprezidentů .  

12/ Valná hromada schvaluje výsledek voleb do prezidia ČKHV, z.s. Volba proběhla aklamací 

Ing. Pavla Bolehovského, předsedu Veteran Car Clubu Česká Lípa, IČO 04747640 do funkce viceprezidenta 

Vojtěcha Dymáčka, předsedu ČKHV Brno, IČO 22677470 do funkce viceprezidenta 

Dominika Kolejáka, předsedu Tatra klubu Ostrava, IČO 22843078 do funkce viceprezidenta 

Ing. Vladimíra Piska, jednatele 1. Veteran Car Clubu Třebíč, IČO 22870989 do funkce viceprezidenta 

Ing. Josefa Vincenciho, předsedu Klubu historických vozidel Chrudim, IČ 05519446 do funkce viceprezidenta 

Jiřího Zítka, předsedu Aero Car Clubu Praha, IČO 04647556 do funkce viceprezidenta 

Milana Laštůvku z ČKHV,z.s. Karlovy Vary, IČO 05644887 do funkce víceprezidenta 

Hlasovalo 24 delegátů z 24 přítomných. Viceprezidenti byli zvoleni všemi dvaceti čtyřmi hlasy 

Prezidentem Českého klubu historických vozidel byl zvolen 

Pan Josef Havrda, předseda Auto Moto Veteran Přelouč, IČO 22674110 

Hlasovalo 24 delegátů z 24 přítomných. Prezident ČKHV byl zvolen všemi dvaceti čtyřmi hlasy 

13/ Valná hromada schvaluje jmenování zástupců ČKHV v prezidiu a komisích FKHV. 

Jiřího Zítka, předsedu Aero Car Clubu Praha, IČ 04647556 zástupcem ČKHV v prezidiu FKHV 

Ing. Vladimíra Piska, jednatele 1. Veteran Car Clubu Třebíč, IČ 22870989 zástupcem ČKHV v Legislativní komisi FKHV 

Radka Velebu, člena Veteran Car Clubu Třebíč, IČ 02753456 zástupcem ČKHV v Technické komisi FKHV 

14/ Valná hromada jmenuje delegáty na Shromáždění delegátů FKHV v roce 2022 

Josefa Havrdu, prezidenta ČKHV,z.s. 

Ing. Pavla Bolehovského, víceprezidenta ČKHV,z.s 

Vojtěcha Dymáčka, víceprezidenta ČKHV,z.s   

Dominika Kolejáka, víceprezidenta ČKHV,z.s  

Ing. Vladimíra Piska, víceprezidenta ČKHV,z.s 

Ing. Josefa Vincenciho, víceprezidenta ČKHV,z.s 

Jiřího Zítka, předsedu Aero Car Clubu Praha, víceprezidenta ČKHV,z.s  



Milana Laštůvku, víceprezidenta ČKHV,z.s,  

Konkrétní delegáti budou jmenováni prezidiem podle počtu možných delegátů dle stanov FKHV, pravděpodobně 

šest, a podle časových možností konkrétních osob. 

15/ Valná hromada ukládá prezidiu pravidelně, minimálně čtvrtletně, informovat statutární zástupce klubů o 

připravovaných tématech a výsledcích jednání prezidia FKHV o vnitřních záležitostech i o jednání s dotčenými orgány 

16/ Valná hromada ukládá prezidiu usilovat o snižování nákladů FKHV, zejména v oblasti propagace 

17/ Valná hromada ukládá prezidiu aktivně pokračovat v budování informačního systému FKHV ČR z.s. a to zejména 

připomínkováním předložených návrhů na úpravy systému 

18/ Valná hromada ukládá prezidiu aktivně se podílet na zachování a stabilizaci stávajícího systému provádění 

testace vozidel na historickou původnost v rámci klubových testačních komisí, a testací HV za účelem získání ZRZ, tzn. 

testace historického vozidla na technickou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích, prováděné Krajskými 

testačními komisemi 

19/ Valná hromada ukládá Prezidiu zajištění vložení změn stanov ČKHV,z.s.  a změnu statutárního zástupce do 

veřejných listin 

20/ Valná hromada ukládá svolat SD v roce 2020 nejpozději do 31.3.2023 

21/ Valná hromada odsouhlasila odměnu pro odstupujícího Prezidenta ve výši 30000,-Kč. 

 Usnesení Valné hromady ČKHV bylo schváleno 24 hlasy z 24 přítomných a 33 pozvaných delegátů.  

Za správnost:  

Návrhová komise: Ing. Vojtěch Vomočil, v.r., Jindřich Šlesinger, v.r., František Kundrát, v.r. 

Mandátová a volební komise: Tomáš Burián, v.r., Richard Kukla, v.r., Pavel Mergental, v.r. 

 

 


