
 

 

Dozorčí a odvolací rada ČBF 

Zápis č. 3 

z jednání Dozorčí a odvolací rady  

ČBF 

(dále též „DOR“) 

 

Přítomni:   JUDr. Ing. Radan Tesař, Ing. David Neckář, Petr Drobný, Tomáš Linhart, Pavel Sušer 

 

Omluveni:  nikdo 

 

Místo:   telekonference za použití elektronických prostředků komunikace 

 

Datum:   28. 7. 2022 

 

Čas zahájení:  13:00 hod 

 

Čas ukončení:  14:15 hod 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Dotace od NSA v rámci podpory sportovních svazů 

3. Plán práce/činnost DOR 

4. Různé 

 

1. Úvod 

 

1.1 Předseda DOR ČBF JUDr. Ing. Radan Tesař přivítal členy DOR a seznámil je s programem jednání. 

Zároveň byla zajištěna usnášeníschopnost DOR. 

1.2 Členové DOR si odsouhlasili program jednání a způsob hlasování či jiné otázky související 

s jednáním a rozhodováním DOR v rámci tohoto zasedání.  

 

2. Dotace od NSA v rámci podpory sportovních svazů 

2.1 Členové DOR se znovu zabývali zjištěním stran pozdního podání dotace ČBF k NSA v rámci 

podpory sportovních svazů a diskutovali dosud známé nebo aktuální informace, které mají 

k dispozici. Dále se dohodli na tom, že budou aktivně komunikovat s V ČBF či jinými 

kompetentními osobami v této věci.   

 

3. Plán práce/činnost DOR 

 

3.1 Členové DOR se nadále seznamují s celkovou problematikou fungování ČBF a podklady, které 

byly DOR poskytnuty za předchozí období.  

 



 

3.2 V návaznosti na výše uvedený bod 3.1. a plánem práce/činnosti DOR, dochází na základě 

rozdělení oblastní a jednotlivých leaderů či dalších členů DOR k průběžné komunikaci členů DOR 

tak, aby DOR efektivně a cíleně řešila výkon vlastní činnosti. 

 

4. Různé 

4.1 Členové DOR konstatovali, že neobdrželi žádné doplňující informace či součinnost od bývalého 

předsedy DOR p. Zdeňka Latíka. Mají tedy za to, že není ochoten poskytnout potřebnou 

součinnost, o kterou ho předseda DOR JUDr. Ing. Radan Tesař požádal v souvislosti s výkonem 

jeho funkce.  

4.2 Členové DOR se dohodli, že si termín, místo a formu dalšího zasedání DOR potvrdí 

prostřednictvím emailové komunikace. 

 

 

 

 

 JUDr. Ing. Radan Tesař 

 Předseda Dozorčí a odvolací rady ČBF 

 

 

 Tomáš Linhart 

 Zapisovatel Dozorčí a odvolací rady ČBF 

 

 

 

 

Rozdělovník: Členové Dozorčí a odvolací rady ČBF 

Předseda ČBF 

 

Na vědomí: Generální sekretář ČBF  

 


