
 

 

 

Vyhodnocení prováděné kontroly IS 

 

Kontrolu provedl na základě uděleného mandátu od prezidia FKHV (z února 2022) 

zástupce KRK – František Sladký a zástupce sekretariátu – Jiří Patočka. 

Kontrola proběhla ve dnech: 24. 2., 29. 3., 12. 4., 2. 5. s 24. 5. 

Způsob kontroly: 

1) Náhodná kontrola 

2) Cíleně zaměřená kontrola na KLTK a KTK, u kterých byly v minulosti zjištěny 

problémy s prováděnými testacemi, či na jejich činnost byla podána neshoda 

3) Kontrola zápisů v IS u jednotlivých testací zařazených mezi Odmítnuté 

 

Kontrola byla prováděna za období od dubna 2019 do května 2022. Byla zaměřena 

především na blok tzv. Odmítnutých žádosti o testování HV v IS uložených. 

 

Z náhodné kontroly nových testací a prodloužení byly u jednotek případů zjištěny tyto 

pochybení: 

1) V žádosti nejsou vyplněny všechny kolonky, zejména pak při prodlužování chybí 

vyplnit kolonky aktuální ZRZ a číslo průkazu HV 

2) Při prodloužení je použita fotografie ofocená z původní testace nebo průkazu, 

nikoliv tedy fotografie aktuální 

3) V případě KLTK 08-03 zjištěno opakovaně chybný zápis rozměrů disků a kol na str. 

2 – na str. 4 již správně 

 

 

Návrh řešení: Sekretariát upozorní vedení KLTK k provedení oprav v určitém 

termínu. 

 

V bloku Odmítnutých je celkem 98 testací, řada žádostí v této sekci, byla odmítnuta 

Technickou komisí v souladu s Příručkou pro testování, včetně zde uložených závěrů. Dále 

pak se jedná o zamítnuté žádosti komisaři na úrovni krajů. Zde nebylo zjištěno podstatných 

závad i když i zde mnohdy není postupováno v souladu s Příručkou pro testování HV- nejsou 

uváděny závěry konečných opatření v konkrétních žádostech a jejich řešení. Celkem v 17 

případech není uveden důvod odmítnutí. 



Návrh řešení: Sekretariát kontaktuje komisaře, který testaci odmítl pro zjištění 

důvodu odmítnutí – je pravděpodobné, že z většiny se bude jednat o omyly, z doby, 

kdy komisaři často ještě neuměli plně zacházet s IS. 

 

U 20 položek byly zjištěny vstupy označené - výkonný ředitel - tuto značku používá  p. ing. 

Kot, který je správcem IS. 

Vyhodnocením těchto vstupu je možno konstatovat, že se jedná o vstupy k nimž p. ing. Kot 

nemá žádných kompetencí, nemá oprávnění k jakýmkoli změnám ve vložených údajích v 

Žádostech uložených v IS, nemá práva ke změnám zde uložených fotografií, či vkládání 

fotografií HV, které tam sám vkládá, nemá práva sám o svém rozhodnutí měnit skutečností 

v žádostech zanesené V řadě případů zablokoval zařazením mezi odmítnuté možnost 

řádného posouzení stavu vozidla, na které by měl mít majitel vozidla nárok. Dále pak v 

žádném případě nemá práva k tomu, aby údaje které zjistí použil bez vědomí komisařů na 

jednotlivých úrovních, předával k řešení bez vědomí těchto osob. 

 

Návrh řešení: na vozidla odmítnutá tímto způsobem nebyla nikdy podána neshoda 

ani nebyly projednány na TK FKHV, z toho důvodu by se tato vozidla měla zařadit na 

jednání TK, kde budou jednotlivé případy projednány a bude posouzeno zda vozidla 

mají být skutečně zařazena mezi odmítnuté. 

 

Předmětné skutečností byly postupně cca od měsíce ledna 2022 p. ing Kotovi vytýkány a 

postupně mělo docházet k omezení v možnostech s takto získanými daty manipulovat. 

 

Provedenou kontrolou IS bylo navíc zjištěno, že dne 26. března 2022 byla na KTK 

11  podána Žádost o testování HV č. 01-51-00190. Jedná se o vozidlo tov. zn. Pontiac r.v. 

1992 barva červená ,VIN 1GMDU06L0NT216424,majitel Filip Lapka. 

Žádost byla podána KLTK 01-51 a podepsána komisaři M. Kot, F. Lapka, K. Kot. Za KLTK a 

za KTK F. Chalupa, J. Dibelka, S. Paďouk. 

Tedy žádost byla KTK 11 podepsána příslušnými komisařemi. Žádost pak byla stejného dne, 

poté co byla uzavřena opět otevřena (z pozice výkonného ředitele) a bylo zde manipulováno 

s fotografiemi, vloženými před schválením dané testace. 

Došlo tak k bezprecedentnímu zásahu v Žádosti, která byla na úrovni KTK 11 řádně 

ukončena, otevřena osobou, která nemá kompetencí k takovému kroku a došlo k manipulaci 

s údaji zde vloženými. 

Při analýze kroků které byly provedeny se jeví nápadná spojitost s jedním z případů 

projednávaných v Technické komisi v minulosti, který je veden jako případ nedořešený, tedy 

ve smyslu projednávaného materiálu neukončený. 

Jedná se o věc vedenou pod č. neshody 02/2022. 



V materiálech je proveden částečný závěr v tom smyslu, že u projednávaného HV nelze 

zjistit přesné datum výroby a tedy toto vozidlo, tento typ vozidla je možno testovat nejdříve 

v roce 2023. 

Vozidlo testované v KTK 11 je vozidlem typové shodným a tedy nemohlo být testováno v 

roce 2022, ale až v roce následném. 

Pravděpodobně z toho důvodu bylo vozidlo testováno v Středočeském kraji, protože 

předseda KTK 01 tuto informaci dostal (stejně jako p. Kot) po jednání TK, které proběhlo 24. 

3. 2022, a testováním v Praze -KTK 01 by toto testování neprošlo. 

 

Na základě zjištěných skutečností komise doporučuje FKHV ČR: 

 

Projednat zjištěné nedostatky v činnosti ing.Kota jako správce systému IS.   

Neprodleně s okamžitou platností odebrat ing.Kotovi možnosti jakýmkoliv způsobem 

manipulovat s údaji vloženými jednotlivými komisaři do IS. 

 

Projednat jmenování nového správce IS a v jeho pracovní náplní důsledně vymezit 

práva spojená s touto funkcí – prostředník mezi Prezidiem FKHV ČR zs a fy. která 

zajišťuje servis IS. Nemá práva ke kontrole údajů vložených do IS a manipulace s nimi. 

 

Nesystémové změny provedené ing. Kotem,  které nemají oporu v zákonech a byly 

provedeny v IS bez schválení Prezidiem (zvýšení počtu foto- zákon požaduje 2 kusy 

nikoli počet, který je požadován)  a v době co nejkratší vrátit zpět do  původního stavu. 

 

Neprodleně dořešit změnu názvu pozice – výkonný ředitel – ve spojená s vedoucí 

pozicí sekretariátu  FKHV ČR zs  - viz rozhodnutí 1.3.2022. 

 

Kontroly IS by měly nadále pokračovat pouze na základě mandátu Prezidia FKHV ČR 

zs, ve složení   -  člen KRK  a  člen  sekretariátu a dále člen  TK 

 

 

 

Patočka  Jiří  - člen sekretariátu  FKHV ČR zs, 

 

 

Sladký František – předseda KRK 

 

 

 


