
 

 

Dozorčí a odvolací rada ČBF 

Zápis č. 2 

z jednání Dozorčí a odvolací rady  

ČBF 

(dále též „DOR“) 

 

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

 

Omluveni:  Pavel Sušer 

 

Místo:   telekonference za použití elektronických prostředků komunikace (Microsoft Teams) 

 

Datum:   29. 6. 2022 

 

Čas zahájení:  13:00 hod 

 

Čas ukončení:  14:15 hod 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Schválení nového jednacího řádu DOR ČBF 

3. Schválení rozdělení kompetencí a oblastí DOR ČBF mezi její členy 

4. Součinnost předchozí DOR ČBF 

5. 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. Schválení nového jednacího řádu DOR ČBF 

2.1 Členové DOR přistoupili k hlasování o novém jednacím řádu DOR. Jednací řád byl schválen 

poměrem PRO: 4 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0. 

 

3. Schválení rozdělení kompetencí a oblastí DOR ČBF mezi její členy 

 

3.1 Členové DOR se dohodli na rozdělení oblastí a jednotlivých leaderů či dalších členů DOR, kteří 

se budou věnovat dané oblasti a problematice. Rozdělení oblastí bylo schváleno poměrem 

PRO: 4 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0. 

 



 

3.2 Členové DOR si připraví do příštího jednání návrhy detailů práce v jednotlivé oblasti spadající do 

jejich gesce.  

 

4. Součinnost předchozí DOR ČBF 

4.1 Členové DOR konstatovali, že snaha nově zvolené DOR prostřednictvím předsedy 

JUDr. Ing. Radana Tesaře o získání podkladů a informací od DOR předchozího volebního období, 

nebyla úspěšná, neboť bývalý předseda DOR p. Zdeněk Latík neposkytl dostatečnou součinnost. 

4.2 Předseda DOR JUDr. Ing. Radan Tesař opakovaně komunikoval s bývalým předsedou DOR 

p. Zdeňkem Latíkem prostřednictvím e-mailové komunikace.  

4.3 Bývalý předseda DOR p. Latík poskytl pouze verzi starého jednacího řádu a dále ničeho, 

s odkazem na GDPR a to, že je soukromou osobou, a proto další podklady neposkytne, neboť 

obsahují osobní (GDPR) a jiné informace ve vlastnictví ČBF. Dále p. Zdeněk Latík odkázal k další 

jednání předsedu DOR JUDr. Ing. Radana Tesaře na GS ČBF. 

4.4 V další komunikaci předseda DOR JUDr. Ing. Radan Tesař informoval p. Zdeňka Latíka o 

legislativních povinnostech, které se vážou k činnosti DOR, a to zejména stran zachování 

kontinuity její činnosti, přičemž bez předání veškerých podkladů, které se vážou k předchozí 

činnosti DOR, je tato kontinuita velmi ztížena až znemožněna. Pan Zdeněk Latík následně již 

nereagoval. 

4.5 GS ČBF p. Michal Konečný poskytl součinnost v rozmezí zaslání jemu dostupných podkladů od 

DOR předchozího volebního období.   

 

5. Různé: 

 

5.1 Členové DOR se zabývali zjištěním z veřejně dostupných zdrojů o pozdním podání dotace ČBF k 

NSA v rámci podpory sportovních svazů. Dále se dohodli, že budou prověřovat další informace 

v této věci a detailně projednání na další zasedání DOR. 

5.2 Členové DOR následně diskutovali způsob a formu její činnosti a zejména způsob kontroly ve 

vztahu k ČBF a jednotlivým orgánům, pobočným spolkům a dalším zájmovým osobám. 

5.3 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  

 


