Statut Revizní komise ČKS
Článek 1
Revizní komise ČKS (dále jen „RK ČKS“) je nezávislým kontrolním orgánem v rámci ČKS.
Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti ČKS řádně vedeny a vykonává-li ČKS činnost
v souladu s právními předpisy, Stanovami ČKS, případně dalšími vnitřními předpisy ČKS.
Článek 2
RK ČKS se zřizuje v souladu s článkem VIII. Stanov ČKS. Počet členů RK ČKS a délka
jejich funkčního období je dána Stanovami ČKS.
Článek 3
RK ČKS sama plánuje a řídí svou činnost a za tuto odpovídá Valné hromadě ČKS.
Kontrolní činnost provádí RK ČKS na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany
ostatních orgánů ČKS nebo členů ČKS.
Článek 4
RK ČKS provádí kontrolu činnosti a kontrolu hospodaření ČKS, zejména:
a) kontroluje plnění usnesení Valné hromady ČKS, předsednictva ČKS a usnesení
jednotlivých komisí a dalších orgánů ČKS
b) kontroluje dodržování Stanov ČKS, vnitřních předpisů ČKS a dalších právních předpisů
c) vyjadřuje se k plánu činnosti a rozpočtu ČKS
d) provádí kontrolu hospodaření ČKS
e) kontroluje účelné, efektivní a hospodárné nakládání s dotacemi či jinými účelovými
prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů
f) kontroluje nakládání s majetkem ČKS
g) vyřizuje stížnosti v rozsahu vymezeném pro její kontrolní činnost
Článek 5
Předseda RK ČKS má právo se zúčastnit zasedání P ČKS, případně pozvat další členy RK
ČKS. Pokud se předseda RK ČKS nemůže zúčastnit zasedání P ČKS, určí odpovědného
zástupce. Předseda RK ČKS nebo člen RK ČKS se zúčastňuje zasedání P ČKS s hlasem
poradním (tj. bez hlasovacího práva).
Článek 6
RK ČKS jedná minimálně 4x ročně. RK ČKS je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna
nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina
přítomných členů RK ČKS.
Článek 7
Kontrolované orgány ČKS, jejich členové a zaměstnanci jsou povinni poskytnout RK ČKS
požadovanou spolupráci a vytvořit podmínky k výkonu její funkce. Zejména jsou povinni:
a) poskytnout materiály projednávané ČKS a jednotlivými orgány
b) předkládat písemnosti a jiné podklady potřebné k provedení kontroly
c) poskytnout požadované informace a vysvětlení
d) účastnit se na vyžádání jednání RK ČKS

Článek 8
RK ČKS předkládá zjištěné nedostatky, návrhy a doporučení P ČKS, které je povinno se jimi
zabývat v souladu s článkem VIII Stanov ČKS. V průběhu funkčního období předkládá RK
ČKS zprávu o své činnosti Valné hromadě ČKS.
Článek 9
RK ČKS je povinna vést řádnou evidenci své kontrolní činnosti. Náklady na činnost RK ČKS
jsou součástí rozpočtu ČKS.
Článek 10
Tento Statut RK ČKS nabývá platnosti a účinnosti schválením Valnou hromadou ČKS dne
16. května 2015.
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