
 

 

Dozorčí a odvolací rada ČBF 

Zápis č. 4 

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:   14. 10. 2022 

 

Čas zahájení:  13:00 hod 

 

Čas ukončení:  14:15 hod 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Spolupráce s DOR pobočných spolků 

3. Konkrétní parametry kontroly procesů ČBF 

4. Žádost BK Hladnov Ostrava, z.s. – neplatnost rozhodnutí DOR ČBF z roku 2015 

5. Plánované setkání se zástupcem výboru ČBF, sekretariátu a ekonomického úseku ČBF 

6. Různé 

 

1. Úvod 

 

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

Zároveň byla zjištěna 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. Spolupráce s DOR pobočných spolků 

2.1 Členové DOR se zabývali rozsahem a možnostmi spolupráce s jednotlivými DOR pobočných 

spolků ČBF. DOR je připravena poskytovat potřebnou součinnost v opodstatněných případech a 

současně tak, aby nesubstituovala činnost DOR pobočných spolků ČBF, jakožto prvoinstančního 

orgánu a současně tak, aby plně respektovala individuální kompetence DOR pobočných spolků.  

 

 

 



 

3. Konkrétní parametry kontroly procesů ČBF 

3.1 Členové DOR projednali, jakým způsobem budou řešit postup kontroly procesů v ČBF se zástupci 

vedení ČBF a následně se zodpovědnými zaměstnanci ČBF za jednotlivé oblasti kontrol. 

3.2 Členové DOR si potvrdili další fázi plánu práce. 

 

4. Žádost BK Hladnov Ostrava, z.s. – neplatnost rozhodnutí DOR ČBF z roku 2015 

4.1 Členové DOR se usnesli, že si vzhledem k obdržené žádosti Hladnov Ostrava, z.s. – neplatnost 

rozhodnutí DOR ČBF z roku 2015, vyžádají veškeré informace od bývalé DOR, matriční komisařky 

a ČBF, neboť aktuální DOR žádné podklady a informace k této kauzy neobdržela. Současně došlo 

k zaslání žádosti o součinnost MS Praha a VS Praha.  

 

5. Plánované setkání se zástupcem výboru ČBF, sekretariátu a ekonomického úseku ČBF  

5.1 Členové DOR se dohodli na postupu a stanovení návrhu termínu na setkání se zástupcem výboru 

ČBF, sekretariátu a ekonomického úseku ČBF. 

 

6. Různé 

6.1 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  

 


