S TATUT
Kontrolní a revizní komise Českého svazu plaveckých
sportů
schválený Konferencí ČSPS dne 21.9.2008

čl. I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Kontrolní a revizní komise Českého svazu plaveckých sportů /dále jen KRK a ČSPS/
je kontrolním orgánem ČSPS, který nepodléhá Výkonnému výboru, je nezávislý na
ostatních orgánech ČSPS a výsledek své činnosti předkládá Konferenci ČSPS, kterou
je volený na čtyřleté funkční období, pokud Konference ČSPS před volbou
nerozhodne jinak.
2. KRK je tvořena předsedou a dvěma členy, které jmenovitě volí Volební konference
ČSPS. Členové KRK nesmí být členy Výkonného výboru ČSPS.
3. Členství v KRK zaniká pouze skončením funkčního období, úmrtím člena, vzdáním se
funkce písemným oznámením Výkonnému výboru ČSPS nebo odvoláním Konferencí
ČSPS.
4. V případě, že členové KRK ve volebním období přestanou vykonávat svoji funkci, je
Výkonný výbor oprávněn kooptovat za ně zástupce. Tato kooptace platí do nejbližší
Konference ČSPS, která provede dodatečnou volbu člena (předsedy) nebo potvrdí
kooptaci provedenou Výkonným výborem.

čl. II.
ZÁSADY ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE
1. KRK se schází podle potřeby, nejméně 4x za rok a pracuje dle vlastního plánu práce.
Na schůzích projednává zejména výsledky revizí; upřesňuje a dle nutnosti rozšiřuje
plán činnosti na další období.
2. Z každé schůze KRK se pořizuje zápis. Pro platnost usnesení KRK se vyžaduje
přítomnost nadpoloviční většiny členů KRK a souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů KRK.

3. O výsledcích své činnosti, zejména o zobecněných nebo závažných zjištěních,
předkládá KRK výroční zprávu Konferenci ČSPS.
4. Předseda nebo pověřený zástupce KRK má právo účastnit se jednání Výkonného
výboru ČSPS s hlasem poradním.
5. Revize provádějí členové KRK na příkaz předsedy KRK, podle plánované činnosti
nebo na základě písemných žádostí sdružených subjektů. KRK může provádět i
namátkové kontroly.
6. Kontrolní a revizní činnost KRK je zaměřena na:
•
•
•
•
•
•
•

kontrolu hospodaření a nakládání s veškerými zdroji (finančními prostředky i
majetkem) ČSPS,
revizi hospodaření Výkonného výboru ČSPS, sekretariátu ČSPS a dalších orgánů
ČSPS,
kontrolu plnění usnesení Konference ČSPS,
kontrolu činností orgánů ČSPS,
dohled nad dodržováním stanov ČSPS, vnitřních předpisů, směrnic i obecně
platných právních předpisů,
kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy,
vyřizování stížností v rozsahu vymezeném předmětem kontrolní činnosti

7. KRK s výsledky svých kontrolních závěrů písemně seznamuje oprávněného zástupce
kontrolovaného orgánu či subjektu. Kontrolovaný orgán či subjekt má právo se ke
zjištěným výsledkům vyjádřit. Závěry svých kontrol, včetně návrhů na opatření k
nápravě, předává KRK Výkonnému výboru ČSPS, který je povinen přijmout příslušná
konkrétní opatření k odstranění závadného stavu a zamezit jeho opakování. Výkonný
výbor ČSPS o provedených opatřeních neodkladně informuje KRK a kontrolovaný
orgán či subjekt.
8. KRK se ve své činnosti řídí tímto statutem, platnými normami ČSPS /stanovy a
směrnice ČSPS/ a obecně platnými zákony a předpisy ČR. Při své činnosti KRK
postupuje ve smyslu obecných pravidel kontrolní činnosti.
9. Všichni členové ČSPS nebo jeho zaměstnanci jsou povinni poskytnout členům KRK
úplné a pravdivé informace o předmětu šetření a poskytnout všechny požadované
podklady.

čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Jménem KRK je oprávněn vystupovat předseda nebo jím pověřený člen KRK.
Pověření členové KRK vystupují za revizní komisi v rozsahu jejich pověření.
2. Statut KRK nabyl účinnosti dnem schválení Konferencí ČSPS 21.9.2008.

