
 

 

Dozorčí a odvolací rada ČBF 

Zápis č. 5 

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:   Dock in One, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 

 

Datum:   14. 11. 2022 

 

Čas zahájení:  10:00 hod 

 

Čas ukončení:  14:20 hod 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Diskuse se Z. Latíkem a kontinuita činnosti DOR ČBF 

3. Opětovné odvolací řízení – kauza BK Hladnov Ostrava, z.s. 

4. Kontrola postupu ohledně dotace od NSA a zodpovězení dotazů DOR ČBF – diskuse se Z. 

Břízou 

5. Nastavení procesů kontroly činnosti ČBF – diskuse s M. Konečným 

6. Způsob předkládaní ekonomických podkladů pro kontrolu ze strany DOR ČBF 

7. Nastavení způsobu kontroly jednotlivých předpisů ČBF 

8. 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. Diskuse se Z. Latíkem a kontinuita činnosti DOR ČBF 

2.1 Členové DOR přivítali na jednání předsedu DOR za minulé volební p. Zdeňka Latíka. Následně 

p. Zdeněk Latík informoval členy DOR a doplnil informace o fungování DOR za jeho vedení 

včetně jeho osobní role i nad rámec funkce předsedy DOR.  



 

2.2 DOR seznámila p. Zdeňka Latíka se svým náhledem na způsob předávání podkladů a informací 

s tím, že DOR skutečně potřebuje veškeré podklady a informace od předchozí DOR k zajištění 

kontinuity kontroly činnosti ČBF. 

2.3 Dále pokračovaly dotazy a diskuse k jednotlivým tématům.  

 

3. Obnovené odvolací řízení po rozhodnutí obecných soudů – kauza BK Hladnov Ostrava, z.s. 

3.1 Členové DOR se seznámili s průběžnými informacemi ke kauze BK Hladnov Ostrava, z.s., které 

dosud obdrželi a podařilo se získat k tomu, aby DOR mohla posoudit svoje stanovisko k dalšímu 

postupu v této kauze. Předseda DOR sdělil, že prozatím nemají veškeré podklady, na základě 

kterých by mohla DOR rozhodnout. 

3.2 Bylo zároveň ze strany p. Zdeňka Latíka přislíbeno, že dodá další podklady k předmětné kauze, 

kterými disponuje s tím, že vše zašle pouze poštou, nikoliv emailem. Pan Zdeněk Latík zároveň 

sdělil, že aktuálně probíhá řízení o dovolání v předmětné věci, když toto bude ověřeno ještě u 

právního zástupce ČBF. 

3.3 DOR se usnesla, že do ukončení řízení o dovolání přeruší odvolací řízení.  

 

4. Kontrola postupu ohledně dotace od NSA a zodpovězení dotazů DOR ČBF – diskuse se Z. 

Břízou 

4.1 Členové DOR přivítali na jednání 1. místopředsedu ČBF Ing. Zdeňka Břízu, kterého požádali o 

vyjádření k postupům a velmi konkrétní informace vztahujícím se podání žádosti na NSA. 

4.2 Ing. Zdeněk Bříza seznámil členy DOR s nastavením procesu, rozdělením kompetencí (osobní 

odpovědnosti) a celkové administraci podání žádosti na NSA a o následných krocích. 

4.3 Dále poskytl informace o provedení stanovení nových postupů a kontrolních opatření pro 

budoucí žádosti, aby nedošlo k dalšímu pochybení ze strany ČBF. DOR navrhla další možnosti 

řešení. 

4.4 Členové DOR se budou těmito informacemi nadále zabývat pro účely další činnosti DOR. 

 

5. Nastavení procesů kontroly činnosti ČBF – diskuse s M. Konečným 

5.1 Členové DOR přivítali na jednání generálního sekretáře ČBF p. Michala Konečného. 

5.2 Členové DOR požádali p. Michala Konečného o představení k postupům, gescím a rolím při 

výkonu činnosti v sekretariátu ČBF z pozice generálního sekretáře. Probíhalo formou diskuse a 

doplňujících otázek na základě poskytnuté součinnosti. 

5.3 Členové DOR se budou těmito informacemi nadále zabývat pro účely další činnosti DOR.  

 

6. Způsob předkládaní ekonomických podkladů pro kontrolu ze strany DOR ČBF 

6.1 Členové DOR projednali postup a stanovení návrhu na předávání podkladů a informací ze strany 

ekonomického úseku ČBF pro účely činnosti DOR. 

 

 

 



 

7. Nastavení způsobu kontroly jednotlivých předpisů ČBF 

7.1 Členové DOR projednali postup a stanovení návrhu na kontrolní činnost v oblasti předpisů ČBF. 

 

8. Různé 

8.1 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  

 


