
 

 

Dozorčí a odvolací rada ČBF 

Zápis č. 6 

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:   19. 01. 2023 

 

Čas zahájení:  15:00 hod 

 

Čas ukončení:  16:00 hod 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Shrnutí informací z výboru 

3. Odvolací řízení sp. zn. DOR ČBF 1/2022 (Hladnov) 

4. Příprava na valnou hromadu 

5. Možnosti nastavení reportingové povinnosti 

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. Shrnutí informací z výboru 

2.1 Informace ze zápisu V ČBF odpovídající skutečnostem, které se projednávali během schůze. 

 

3. Odvolací řízení sp. zn. DOR ČBF 1/2022 (Hladnov) 

3.1 Členové DOR se seznámili s aktuálními informacemi od poslední schůze, které jsou jim aktuálně 

dostupné z různých zdrojů (právní zástupci ČBF, GS ČBF - Konečný, ČBF, BK Hladnov Ostrava, 

z.s., p. Zdeněk Latík) 

 



 

3.2 Právní zástupce ČBF v řízení o dovolání pochybil a v důsledku tohoto pochybení došlo 

k ukončení řízení o dovolání, což se DOR dozvěděla až 17. 1. 2023. 

3.3 Členové DOR jsou při svém rozhodování vázáni pravomocným rozhodnutím soudu vydaným 

v předmětné věci. 

3.4 DOR rozhodlo o obnovení přerušeného odvolacího řízení, o čemž bude vyhotoveno písemné 

rozhodnutí a zároveň připraví finální rozhodnutí ve věci, které bude odsouhlaseno při příštím 

jednání. 

 

4. Příprava na valnou hromadu 

4.1 Členové DOR se zodpovědností za danou oblasti připraví dílčí zprávu pro sumarizaci pracovní 

verze do 15. 3. 2023. 

 

5. Možnosti nastavení reportingové povinnosti 

5.1 Členové DOR se shodli na tom, že budou požadovat reportingovou povinnost ve frekvenci 1Q 

ze strany úseku ČBF, které bude DOR vyžadovat.   

5.2 Nastavením reportingu směrem k DOR ze strany ČBF se bude DOR dále zabývat. 

 

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  

 


