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STATUT 

KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE ČSB 
 

 
 
 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Statut vymezuje působnost kontrolní a revizní komise Českého svazu biatlonu (dále jen KRK), její 
organizační strukturu, stanoví jednací řád komise a základní pravidla její činnosti. 
 
II. PŮSOBNOST KOMISE 
Je zaměřena: 
- na plnění povinnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, Stanov ČSB, 

interních právních norem a na dodržování usnesení Valné hromady ČSB; 
- na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky ČSB. 
 
III. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Valná hromada ČSB volí na svém zasedání 3 členy KRK ČSB. Na svém prvém zasedání volí 
členové komise ze svého středu předsedu. Předseda KRK ČSB zastupuje komisi navenek i uvnitř 
organizace, řídí její činnost technicky i administrativně, odpovídá za dodržování jejich usnesení, 
vede dokumentaci komise.  
 
IV. JEDNACÍ ŘÁD KOMISE  
Pravidla jednání komise upravuje samostatná norma. 
 
V. KONTROLNÍ ŘÁD KOMISE (pravidla kontroly) 
Čl. 1 
Tímto kontrolním řádem se řídí postup při výkonu kontroly a revize KRK ČSB a vztahy mezi ní, 
příp. členy a kontrolovanými orgány prováděné.  
KRK provádí kontroly: 
- z vlastního podnětu na využití příspěvku   z prostředků MŠMT ČR a ČSB; 
- na základě usnesení Valné hromady ČSB, výboru ČSB, prezídia ČSB, na využití příspěvků z 

MŠMT ČR a z ČSB; 
- na základě podnětů členů ČSB a klubů ČSB; 
- na vlastní žádost klubu biatlonu – revize hospodaření klubu; 
- v dalších případech na základě zákonů a směrnic. 
 
Čl. 2 
Osoby provádějící kontrolní a revizní činnost: 
- vykonávají činnost na základě písemného pověření; 
- nesmí ji provádět osoby u nichž, se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo 

předmětu kontroly, jsou důvodné pochybnosti o jejich podjatosti; 
- osoba pověřena prováděním kontroly je povinna bezprostředně oznámit předsedovi svoji 

podjatost. 
Kontrolované osoby oznámí předsedovi pochybnosti o podjatosti osoby kontrolující, jakmile se o 
nich dozví. O podjatosti kontrolující osoby rozhodne předseda neprodleně bez zbytečného 
odkladu, do jeho rozhodnutí činí kontrolující osoba pouze úkony, které nesnesou odkladu. 
 
Čl. 3 
Práva kontrolujících osob provádějících kontrolní a revizní činnost: 
- vstupovat do objektů, zařízení, na pozemky a jiných prostor kontrolovaných osob (klubů) 

souvisejících s předmětem jejich činnosti; 
- požadovat poskytování pravdivých a úplných informací o zjištěných a souvisejících 

skutečnostech kontrolovaných osob; 
- požadovat předložení písemností, dokladů a dalších materiálů; 
- zajišťovat v odůvodněných případech doklady, jejich převzetí písemně potvrzovat; 
- požadovat, aby kontrolované osoby (kluby) podávaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o 

odstranění zjištěných nedostatků; 
- ve smyslu platných právních norem zúčtovávat nezbytně vynaložené náklady spojené s 

výkonem funkce člena komise. 
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Čl. 4 
Povinnosti kontrolujících osob provádějících kontrolní a revizní činnost:  
- kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, Stanov ČSB, interních norem, 

usnesení Valné hromady, výboru včetně jeho komisí, jakož i práv a povinností členů ČSB a 
kontrolovat účelnost a hospodárnost při nakládání s finančními a hmotnými prostředky ČSB, 
příspěvky MŠMT ČR za účelem zjištění skutečného stavu věci prokazatelného doklady; 

- oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit písemné pověření k jejímu 
provedení; 

- šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob; 
- převzaté doklady neprodleně vrátit kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí; 
- zajistit u odebraných originálních dokladů řádnou ochranu proti jejich ztrátě, zničení, poškození 

a zneužití; 
- pořídit o výsledcích kontroly protokol; 
- výsledku kontroly informovat předsedu komise a jeho prostřednictvím výbor ČSB; 
- na základě pověření metodicky řídit členy revizních komisí – revizory účtu klubů biatlonu. 
 
Čl. 5  
Povinnosti kontrolovaných: 
kontrolované osoby jsou povinny vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, zejména 
poskytnout součinnost, která je potřebná k jejímu provedení.  
 
Čl. 6 
Protokol o provedené kontrole, revizi obsahuje tyto náležitosti: 
- označení kontrolního orgánu a jméno člena (členů) KRK ČSB; 
- označení kontrolované osoby – klubu; 
- místo a čas provedení kontroly, revize; 
- kontrolní zjištění obsahuje popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označením 

právních předpisů, usnesení orgánů, vydaných v souladu s těmito předpisy, které byly 
porušeny; 

- označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolující osoba opírá; 
- termín opatření k nápravě; 
- protokol podepisuje kontrolou pověřená osoba (osoby), která ji vykonala; 
- vyjádření kontrolované osoby – klubu. 
 
Čl. 7 
Kontrolované osoby musí být seznámeny s obsahem protokolu, mají právo na jeho opis. 
Seznámení s protokolem stvrzují svým podpisem na originálu protokolu. Jestliže kontrolované 
osoby odmítnou seznámení s protokolem, musí tuto skutečnost na originále uvést. 
Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné námitky se zdůvodněním ve lhůtě 5 dnů 
ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolující osoba lhůtu delší, což musí být uvedeno 
v protokolu. 
 
Čl. 8 
Řízení o námitkách kontrolovaných osob 
O námitkách rozhoduje předseda kontrolní a revizní komise, který má povinnost námitku přešetřit a 
poté vydat stanovisko. 
Předseda odpovídá za kontrolu plnění opatření k nápravě. Při neplnění opatření k nápravě 
povinnou osobou je povinen oznámit tuto skutečnost výboru ČSB, popř. státním orgánům. 
 
VI. 
Statut KRK byl projednán a schválen na IV. Valné hromadě ČSB 9. listopadu 2002 a tímto dnem 
nabývá účinnosti. 


