
  
 

 S T A T U T  
 

Revizní komise České unie sportu 
 

 
 

Čl. I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Revizní komise České unie sportu (dále jen „revizní komise“) je orgánem voleným Valnou 

hromadou ČUS na čtyřleté funkční období.  
2. Revizní komise je kontrolní orgán, který je nezávislý na Radě ČUS a na Výkonném výboru ČUS. 
3. Revizní komise má 7 členů.  
4. Revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.  
 
 

Čl. II. 
ZÁSADY ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE 

 
1. Revizní komise pracuje dle vlastního plánu práce. Na schůzích projednává zejména výsledky 

revizí a kontrol; upřesňuje a dle nutnosti rozšiřuje plán činnosti na další období. 
2. O výsledcích své činnosti, zejména o zobecněných nebo závažných zjištěních, předkládá revizní 

komise zprávu Valné hromadě ČUS.  
3. Předseda nebo pověřený zástupce revizní komise je oprávněn k účasti na jednáních Výkonného 

výboru ČUS bez práva hlasovat. 
4. Revize a kontroly provádí revizní komise na základě schváleného plánu, závažného podnětu, 

nebo usnese-li se na tom revizní komise, a to na základě žádostí sdružených subjektů nebo na 
základě požadavku Výkonného výboru ČUS. Revize a kontroly provádějí členové komise a 
zaměstnanci jejího sekretariátu. Při jejich přípravě, průběhu a hodnocení se řídí závaznými 
pravidly o provádění revizí a kontrol.  

5. Revizní komise je oprávněna zejména provádět: 

 kontrolu hospodaření Výkonného výboru ČUS a jeho sekretariátu, 

 kontrolu hospodaření sportovních center, která jsou organizační součástí ČUS a kontrolu 
hospodaření pobočných spolků ČUS, 

 revize hospodaření a nakládání s dotacemi (účelovými prostředky) ze státního rozpočtu u 
členů ČUS (tj. u sportovních klubů, tělovýchovných jednot, okresních sdružení ČUS a 
národních sportovních svazů), pokud jsou jim tyto poskytovány prostřednictvím ČUS, 

 revize hospodaření a nakládání s dotacemi (účelovými prostředky) ze státního rozpočtu u 
členů ČUS (tj. u sportovních klubů, tělovýchovných jednot), pokud jim  ČUS poskytuje službu 
na administraci dotací ze státního rozpočtu, 

 kontroly dodržování stanov a ostatních vnitřních předpisů ČUS ze strany členských subjektů, 

 kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy, které jsou členové povinni 
podle Stanov ČUS poskytovat. 

6. Kontrolované subjekty jsou povinny poskytnout revizní komisi veškeré podklady, které si        
vyžádá za účelem provedení kontroly či revize podle odst. 5 a v případě potřeby poskytnout 
náležité vysvětlení a součinnost. 

7. Revizní komise s výsledky svých kontrolních závěrů písemně seznámí oprávněného zástupce 
kontrolovaného subjektu. Kontrolovaný subjekt má právo se ke zjištěným výsledkům vyjádřit. 
Závěry svých kontrol, včetně návrhů na opatření k nápravě, předá revizní komise Výkonnému 
výboru ČUS, který je povinen přijmout příslušná konkrétní opatření k odstranění závadného stavu 
a zamezit jeho opakování. Výkonný výbor ČUS o provedených opatřeních neodkladně informuje 
revizní komisi a kontrolovaný subjekt. 

8. Revizní komise má právo provést následné kontroly k plnění závěrů svých předchozích kontrol a 
právo na informaci o projednání jejích návrhů předložených Výkonnému výboru ČUS k přijetí 
opatření.  



9. Revizní komise rovněž poskytuje poradenské služby pro kontrolní orgány sdružených subjektů a 
v rámci své působnosti prošetřuje stížnosti členů a orgánů sdružených subjektů.  

10. Revizní komise se ve své činnosti řídí tímto Statutem, platnými vnitřními předpisy ČUS (stanovy, 
pokyny a směrnice ČUS) a platnými obecně závaznými právními předpisy. 

 
 

Čl. III. 
SEKRETARIÁT REVIZNÍ KOMISE 

 
1. Výkonný výbor ČUS v souladu s čl. VII. bod 7. Stanov ČUS poskytuje v rámci svého sekretariátu 

odpovídající administrativní a odborné zázemí pro činnost revizní komise.  
2. Personální obsazení sekretariátu revizní komise a pracovní náplň zaměstnanců určí na základě 

svých potřeb revizní komise. Zaměstnanci sekretariátu revizní komise jsou v pracovně právním 
vztahu k ČUS.  

3. Zaměstnanci sekretariátu revizní komise podléhají v pracovně právní oblasti řídící pravomoci 
generálního sekretáře ČUS. Vlastní odbornou činnost zaměstnanci vykonávají na základě pokynů 
předsedy revizní komise.  

  
 

Čl. IV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Jménem revizní komise je oprávněn vystupovat předseda, místopředseda nebo z pověření předsedy 
jiný člen revizní komise nebo vedoucí sekretariátu revizní komise. Zaměstnanci sekretariátu revizní 
komise vystupují za revizní komisi v rozsahu pověření nebo svého pracovního zařazení.  
 
Tento Statut Revizní komise České unie sportu byl schválen 33. valnou hromadou ČUS dne  
23. dubna 2016 a tímto dnem nabývá účinnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Leopold Bambula, v. r. 
                                                                                                    předseda Revizní komise ČUS 


