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Dozorčí a Odvolací Komise – zápis č. 1 z jednání. 

Přítomni: Eva Antošová, Radana Hniličková, Jiří Veselý 

Omluven: nikdo 

Místo: Sportcentrum Brandýs nad Labem 

Datum: 29. 8. 2022 

Čas zahájení: 16:00 hodin 

Čas ukončení: 16:50 hodin 

Program: 

1. Úvod 

2. Zvolení předsedy a místopředsedy DOK 

3. Jednací řád DOK 

4. Další organizační záležitosti nově zvolené DOK 

5. Různé 

 

 

1. Úvod 

1.1. Členové DOK si odsouhlasili program zasedání a způsob hlasování. 

 

2. Zvolení předsedy a místopředsedy DOK 

2.1. Členové DOK přistoupili k hlasování o novém předsedovi DOK, když byl 

jako předseda navržen Jiří Veselý, který s nominací souhlasil. 

2.2. DOK schválila všemi hlasy usnesení: „Předsedou Dozorčí a Odvolací Komise 

StčČBF je Jiří Veselý“. 

2.3. Poté byla navržena na pozici místopředsedy DOK Radana Hniličková, která 

s nominací souhlasila. 

2.4. DOK schválila všemi hlasy usnesení: „Místopředsedou Dozorčí a Odvolací 

Komise StčČBF je Radana Hniličková“. 

 

3. Jednací řád DOK 

3.1. Členové DOK konstatovali, že nejsou k dispozici žádné zápisy z minulých 

jednání a dokonce ani jednací řád DOK, podle kterého by se měly jednání 

řídit. 

3.2. DOK pověřila předsedu, aby kontaktoval DOR ČBF se žádostí o spolupráci. 

 

4. Další organizační záležitosti nově zvolené DOK 

4.1. Členové DOK se shodli, že požádají Výbor StčČBF (dále jen „V StčČBF“) 

aby se jejich jednání mohl účastnit předseda, a bude-li to potřebné, tak i 

další členové DOK, nebude-li to narušovat průběh jednání V StčČBF a 

bude-li s tím V StčČBF souhlasit. DOK je přesvědčena, že je v zájmu 

kontrolní činnosti DOK a všech členů StčČBF, aby se jednotlivých jednání V 

mohli účastnit všichni členové DOK, neboť všichni obdrželi důvěru volitelů, 

přičemž činnost a fungováno DOK StčČBF by nemělo být vztaženo pouze 

například na osobu předsedy, a proto bylo dohodnuto, že se jednání V 

bude účastnit vždy minimálně jeden člen DOK, kterým nemusí být pouze 
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předseda či místopředseda DOK, a který bude předsedou DOK k takové 

účasti pověřen. DOK zároveň konstatuje, že v mnoha případech bude 

užitečné a v souladu s korporátním a spolkovým principem kontroly „čtyř 

očí“, pokud se některých jednání V budou účastnit současně dva členové 

DOK.  

4.2. DOK konstatuje, že chce být v rámci své činnosti transparentní, a proto 

budou veškeré zápisy ze zasedání DOK zveřejněny na webových stránkách 

StčČBF, což se nyní neděje. 

4.3. DOK zároveň vnímá další podněty uvedené v rámci valné hromady konané 

dne 23. 5. 2022 a bude se jimi zabývat na svých dalších zasedáních.  

4.4. Předseda DOK navrhl, aby se každý z členů DOK věnoval určité oblasti 

podrobněji a pokud by se projednávala záležitost, která spadá do 

předmětné oblasti, fungoval by zpravidla takový člen DOK jako tzv. 

zpravodaj, tj. seznámil by ostatní členy s podrobnostmi projednávané 

záležitosti, kterou by si nastudoval, a to včetně návrhů k jejímu řešení, 

vyžaduje-li si to situace. Členové DOK s tím souhlasí a pověřili předsedu 

DOK, aby navrhl jednotlivé oblasti. 

 

5. Různé 

5.1. Členové DOK se dohodli, že si termín, místo a formu dalšího zasedání DOK 

potvrdí prostřednictvím emailové komunikace.  

5.2. Členové DOK se dohodli, že jednání můžou být prováděna formou on-line a 

v tomto případě je potřeba zjistit, co je potřeba, aby tyto hlasování byla 

v souladu se stanovami StčČBF a byla platná. Tímto úkolem byla pověřena 

Radana Hniličková. 

 

Jiří Veselý 

Předseda Dozorčí a Odvolací komise 

 

Rozdělovník: Členové Dozorčí a odvolací komise StčČBF 

  Předseda StčČBF 

 


