
     

 

ZPRÁVA PRO  PREZIDIUM  FKHV ČR zs 

na jednání dne  6.12.2022 

 

 

 

Dílčí souhrnná informace týkající se stížnosti č. 05/2022  podaná p. Kotem k dopisu p. Mašína – úkol z 

jednání prezidia ze dne  2.11.2022 

 

Informace o Stížnost/Neshoda podaná p.ing.Kotem  dne 16.5.2022 a sepsána na základě 

dopisu p. Mašína a předložena  na jednání prezidia 7.6.2022. bylo konstatováno, že KRK 

nemá k dispozici materiál, ze kterého by bylo možno čerpat skutečnosti uvedené ve stížnosti. 

Soustředění materiálů bylo zdrženo letními měsíci červenec a srpen. 

Po provedené analýze textu stížnosti p. Kota a dopisu p. Mašína, bylo nutno upřesnit o jaká 

HV se jedná. Ve stížnosti p. Kota jsou uváděna vozidla dvě – označeno č.1 a č.2. 

V dopise p. Mašína se hovoří pouze o vozidle č.1 

HV č. 1 – jedná se o vozidlo p. Kota, tov.zn.PONTIAC – VIN 1GMDU06L9NT240687-

projednávano TK v roce 2018-2019-do současné doby věc neuzavřena 

HV č.2 – jedná se p vozidlo p. Lapky, tov. zn. PONTIAC – VIN 1GMDU06L0NT216424 

V dopise p. Mašína se hovoří o HV tov.zn.PONTIAC – VIN 1GMDU06L9NT240687-

projednávano TK v roce 2018-2019-do současné doby věc neuzavřena 

Skutečnosti dotýkající se shora uvedených HV byly zjištěny při provádění úkonů v souvislosti 

s kontrolou IS, kdy u jednoho z HV byly zjištěny neoprávněné manipulace s fotografiemi  

výměny poté, co Žádost byla na KTK 11 uzavřena.( březen-duben 2022) 

Ve věci v rámci prováděných revizních úkonů byly soustředěny kompletní materiály, které je 

možno následně vyhodnotit v předběžném podání – Stížnost podaná p. Kotem je 

neopodstatněná, neboť bylo do současné doby prokázáno, že p. Mašín, se ve svých závěrech 

dopustil omylu. Věc vysvětlil tak, že ve svém dopise poukazoval na vozidlo – označeno 

číslem 1, na které se dotazoval. Když se dozvěděl o testaci vozidla typu PONTIAC na KTK 

11, pokládal omylem toto vozidlo za vozidlo p. Kota. O vozidle p. Lapky, stejného typu neměl 

a ani nemá žádných informací.. 

Ze stížnosti p. Kota však plyne, že se opět dopustil zjišťování faktů, které jsou ve stížnosti 

uvedeny o vlastní vůli, kdy prováděl šetření na úrovni KTK 11, aniž by k tomu měl oprávnění- 

vyžadování podpisů od zúčastněných komisařů zda  předávali  informace k vozidlu č.2- 

majitel p. Lapka. 



Zajištěné materiály týkající se vozů č.1 a 2 – bylo zjištěno, že kauza týkající se HV č.1, nebyla 

dosud TK komisí ukončena a to od roku 2019. V dubnu 2022 byla žádost o testaci tohoto 

vozidla předložena k posouzení TK a není dosud dořešena. 

Dále konstatováno, že p. Kot byl TK v r. 2019 podezřelý z další manipulace s HV a to tov. zn. 

ROLS-ROYCE – SILVER SPIRIT-VIN SCAZS000XGCH14724 – kdy při předložení žádosti 

o testování HV byl v materiálech předložených v testaci byl zjištěn dokument anglického 

DVLA. HV v době, kdy byla podána žádióst o testtaci nesplnovalo stáří 30 roků. Tato 

skutečnost byla potvrzena přílušným uřadem se závěrem, že tento dokument daný uřad 

nevystavil. Dopis je adresován na adresu p. Kota v ČR. 

Návazně pak byla provedena revize podaných žádostí na KTK 1 dotýkající se podaných 

žádostí p. Kotem, testovány komisí 01-41 a zde v těchto žádostech byly opět zajištěny 

záznamy pocházející od anglického úřadu DVLA, adresované p. Kotovi. Dožádáním 

příslušnému úřadu bylo opět potvrzeno, že tyto dokumenty nebyly daným úřadem vystaveny. 

Jedná se o následující HV 

CHEVROLET  CORVETTE-VIN -  Z37L7SS523085 

LOTUS EXCEL – VIN -089912EHD11513 

ROLLS ROYCE – VINSRH35691 

Pro doplnění informací bude třeba provést kompletní ověření podaných žádostí nejen u KLTK 

01-51 pana Kota, ale i u KLTK 01-41 u které p. Kot některá vozidla také testoval. 

Je  možno konstatovat, že po sdělení angl. úřadu DVLA se jeví důvodné podezření ze spáchání 

skutku, jehož další prošetření a objasnění nepřináleží KRK FKHV ČR, ale mělo by být 

neprodleně oznámeno cestou Městského státního  zastupitelství v Praze s požadavkem 

prošetření zda se nejedná o tr. čin Podvodu   dle § 209 tr. zákona. 

 

Dopis p. Mašína obsahuje řadu závažných skutečností, ve kterých jsou prováděny revizní 

úkony. Bylo provedeno postupné rozdělení textu na jednotlivé okruhy – vyňaty z citace 

dopisu- 

„podvodná kauza s americkým HV“ – viz předchozí sdělení 

„ing.Kot neoprávněně vstupuje do IS „ - tyto skutečnosti byly řešeny  v rámci  prováděné 

kontroly IS, se kterou jste byli všichni seznámení na řádném jednání Prezidia v měsíci červnu 

a dále na mimořádném jednání Prezidia na konci měsíce června 2022. 

Tyto skutečnosti řešeny- ZPRÁVA O KONTROLE  IS – prezidium informováno na řádné 

schůzi v měsíci červnu a následně na mimořádném zasedání. Skutečnosti zde uvedené, 

navrhovaná opatření ze strany KRK dosud nebyla projednávána a akceptována. 

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-5-paragraf-209


Pan Kot i přes uzavřené a projednávané vyhodnocení KRK  v měsíci červnu a nadále v 

následných měsících pokračoval v tom, že s údaji, které zjistil v rámci svých neoprávněných 

vstupů do IS manipuloval, tyto dále zveřejňoval v okruhu osob , které neměly oprávnění se s 

těmito citlivými údaji seznamovat. Takto prokazatelně konal při jednání prezidia dne 6.9.2022 

a následně v emailové korespondenci s osobami z okruhu  Prezidia ČKHV zs, kteří pak tyto 

údaje převzali a  tyto údaje byly šířeny dále mezi veteránisty celou Českou republikou. 

Z těchto zjištěných skutečností plyne, že je třeba se zabývat tou skutečností zda nedošlo k 

porušení směrnic a zákonů dotýkajících se GDPR. Svým jednáním, které je zadokumentováno 

p. Kot překročil zákon o ochraně osobních údajů. 

Zpracování údajů, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle správce nebo po dohodě či se 

souhlasem dotčených osob, musí být legitimní a nesmí být v rozporu s právními předpisy či 

morálkou 

Za porušení zabezpečení osobních údajů se považuje porušení zabezpečení, které vede k   

poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních 

údajů. Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, měl by správce zvážit, zdali nejde 

o okolnost, kterou je nutné ohlásit dozorovému úřadu, resp. oznámit subjektu údajů. Tyto 

povinnosti nastanou tehdy, pokud porušení zabezpečení představuje riziko, resp. vysoké 

riziko pro práva a svobody fyzických osob. 

Dále ve věci zjištěno, že p. Kot sám o své vůli, bez řádného informování Prezidia a jeho 

schválení předával přístupy do IS. Tak byly třetím  osobám zpřístupněny  údaje, se kterými 

se nemohli s ohledem na své postavení seznámit. Smlouvy související s takto předávanými 

přístupy nebyly parafovány a předloženy Prezidiu ke schválení. Jednalo se i o osoby mimo 

okruh osob spadajících pod  FKHV ČR zs - pracovníci registračních úřadů. 

 

„ing.Kot volá budoucím držitelům PHV“  stížnost podaná p. Němečkem-vedeno pod 

č.8/2022 – z dosud zadokumentovaných skutečností vyplývá, že p. Kot opět překročil svoje 

pravomoci, mimo svůj popis práce v rámci FKHV ČR zs. Dále pak neoprávněně zasahoval 

do práce TK. Opatřil si kompletní údaje dotýkající se Testace HV p. Němečka, dožadoval se 

opakovaně přístupu do jeho garáže, za účelem prováděn kontroly, kterou blíže majiteli 

nespecifikoval i když k těmto úkonům neměl žádného povolení. Zajišťoval znalce k danému 

HV, kterémku předal udaje získané z IS, se kterými pak tato osoba opět neoprávněně 

manipulovala. 

Jeho jednání je pak současně v rozporu s etickým kodexem FKHV, který byl zejména porušen 

v článku II – pravidla etických chování členských sdružení „spolku“ – docházelo k falšování 

dokumentů a neslušnému chování s majitelem HV a vytváření nepřátelské atmosféry. 



„výše finančních odměn..“ - jedná se o plat, která p. Kot v průběhu pracovního poměru 

pobíral.  Co do výše to byl plat nemalý ,cca okolo 40 000Kč a práce ve funkci vedení 

sekretariátu byla na velmi nízké úrovni. 

Narůstající seznam stížností, dotýkajících se vedení sekretariátu pod výkonným č´ředitelem 

tomu jen nasvědčuje. 

Provádění revizních úkonů v tomto směru je opět zdlouhavé. Je prováděna kontrola 

pracovních smluv, výplaty citovaných částek a současně byly zjištěny i vážné nesrovnalosti 

ve fakturaci , která byla podávána a zajišťována od fy Critical works sro. Ve fakturách není 

uveden rozsah prováděných prací, rozsah zdokonalování systému v návaznosti na náročnost 

operací a finančního kryti a zasílání kalkulací dle smlouvy s firmou. Většina faktur tyto údaje 

postrádá, přesto, že p. Kot byl na toto neoprávněné zjištění prezidiem upozorněn – v dubnu 

2022 po projednání věci Prezidiem, dal pokyn pracovnici sekretariátu, aby pozměnila zápis a 

vynechala z něj dovětek týkající se specifikace rozsahu skutečně provedených zakázek. 

 

„ing.Kot  v zaměstnaneckém poměru vůči FKHV ČR „  -  věc je řešena 

 

 

STÍŽNOST-DOPIS p. DOLEŽAL  Lubomír  VEDENO V Protokolu podnětů,stížností a 

neshod pod č. 10/2022 

Předáno při jednání  FKHV  ČR zs v písemné podobě. 

 

VYHODNOCENÍ PROVÁDĚNÉ KONTROLY IS  -  protože KRK při prováděných 

revizních úkonech zjišťuje, že nejsou plně na jednotlivé kluby přenášeny závěry z jednání 

Prezidia –  VYHODNOCENÍ PROVÁDĚNÉ KONTROLY IS z června 2022.  V důsledku 

toho, se objevují různé interpretace výsledků provedené kontroly a dochází k dezinformacím, 

které zlehčují výsledky provedené kontroly. Prosím, aby s tímto vyhodnocením byly kluby, 

tedy členská základna v plném znění seznámeni. FKHV ČR zs plně odpovídá za ochranu 

osobních údajů vložených do IS a je plně odpovědná za to, pokud tyto údaje jsou zneužity, či 

poskytnuty třetím osobám, které nemají právo se s nimi seznamovat. 

Předáno při jednání  FKHV  ČR zs v písemné podobě. 

 

František  SLADKÝ 

předseda  KRK  FKHV  ČR  ZS 

 

2.12.2022 

 



 

 

 


