Statut Kontrolní komise ČSR

Kontrola v Českém svazu rychlobruslení (dále jen ČSR) má významné poslání při zabezpečení
řádného plnění úkolů i efektivním a hospodárném využívání finančních zdrojů a prostředků
ČSR.

1. Základní ustanovení
a) Kontrolní komise (dále jen KK) ČSR je tříčlenný orgán volený Valnou hromadou ČSR.
KK nezasahuje do kompetencí předsednictva ČSR ani nenahrazuje jeho odpovědnost.
KK sama plánuje a řídí svou činnost a za tuto odpovídá Valné hromadě ČSR.
b) KK je řízena jejím předsedou, který je volen členy této komise.
c) KK se schází nepravidelně dle potřeby, popř. komunikuje prostřednictvím e-mailu.
d) KK se usnáší prostou většinou přítomných hlasů.
e) Jednání KK jsou neveřejná, na tato jednání si může KK pozvat členy ČSR, resp.
nezávislé odborníky k řešené problematice.

2. Předmět činnosti
a) KK provádí kontrolu činnosti a revizi hospodaření v rámci ČSR, a to zejména:
- kontrolu věcně správného využití a řádné evidence čerpání finančních
prostředků, s důrazem na čerpání dotací z veřejných zdrojů
- kontrolu dodržování spolkových předpisů
- kontrolu opodstatnění a právní nezávadnosti uzavíraných smluvních vztahů.
b) KK je oprávněna kontrolovat činnost všech orgánů, funkcionářů a pracovníků ČSR.
c) KK je oprávněna provádět kontrolu ve sdružených organizacích, jde-li o ověřování
statistických údajů a rozdělování zdrojů z ČSR a nakládání s nimi.
d) KK kontroluje plnění usnesení Valné hromady ČSR.
e) KK řeší připomínky a stížnosti k činnosti orgánů spolku

3. Práva a povinnosti
a) Pro kontrolu činnosti a revizi hospodaření ČSR je KK oprávněna požadovat veškeré
související podklady, a to zejména:
- výsledovky hospodaření vč. účetních dokladů
- uzavřené smlouvy
- vyúčtování zahraničních, příp. tuzemských akcí
- zápisy z jednání Valné hromady, předsednictva, komisí apod.
- ostatní dokumenty podle potřeby
b) Pro ověření statistických údajů a rozdělení zdrojů z rozpočtu ČSR je KK oprávněna
požadovat veškeré související podklady od subjektů sdružených v ČSR.
c) Každý člen KK má právo se zúčastnit jednání všech orgánů ČSR.
d) V případě zjištění mimořádně závažných nedostatků má KK právo požádat předsedu
ČSR o svolání mimořádné Valné hromady.
e) Předseda, resp. pověřený člen KK má povinnost podávat zprávu o výsledcích činnosti
KK Valné hromadě ČSR.

4. Závěrečná ustanovení
Tento Statut Kontrolní komise Českého svazu rychlobruslení nabývá platnosti a účinnosti dnem
26.5.2021 schválením Valnou hromadou ČSR.

