STATUT
KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE
CZECH DANCE ORGANIZATION, o.s.

Schváleno mimořádnou Valnou hromadou CDO dne 10.03.2012.

Jiří Hubený

STATUT
KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE
CZECH DANCE ORGANIZATION, o.s.
(dále jen CDO)
Tento statut upravuje postavení, činnost, působnost a organizaci kontrolní a revizní komise CDO,
dále jen KRK.
§1
Základní ustanovení
1.1.

Kontrolní a revizní komise CDO je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem CDO.

1.2.

Kontrolní a revizní komise CDO je 3-členná a má minimálně 1 náhradníka, který může být
doplněn kooptací. Každý člen kontrolní a revizní komise má jeden hlas.

1.3.

Členové kontrolní a revizní komise CDO nemohou být členy Prezídia CDO a manažery dle části
IV., Čl. 3, odst. 11 i) Stanov CDO a dalšími osobami v pracovně-právním vztahu k CDO. a
nemohou být v pracovně-právním vztahu k CDO s výjimkou výkonu práce výlučně v Kontrolní
a revizní komisi CDO.

1.4.

Kontrolní a revizní komise CDO volí ze svých členů předsedu, který řídí její činnost a svolává
podle potřeby schůze. Členové KRK mají právo být přítomni zasedání všech orgánů CDO.

1.5.

Kontrolní a revizní komise předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti za období od
poslední valné hromady CDO.
§2
Působnost

2.1.

KRK provádí kontrolu dodržování stanov a dalších dokumentů CDO včetně usnesení orgánů
CDO a rozhodnutí či doporučení komisí, zejména z hlediska jejich souladu se základními
dokumenty CDO. V případě nesouladu rozhodnutí se základními dokumenty CDO navrhuje
orgánu, který takové rozhodnutí vydal, aby přijal nápravu. Nedojde-li ve lhůtě 30 dnů od
vyrozumění příslušného orgánu k nápravě, navrhne KRK prezidiu CDO zrušení takového
rozhodnutí. Do doby rozhodnutí ve věci prezidiem CDO se účinnost napadeného rozhodnutí
pozastavuje.

2.2.

KRK provádí nejméně 2x za rok kontrolu hospodaření CDO, kontroluje účelnost
vynakládaných prostředků na činnost CDO u všech orgánů CDO. Má právo nahlížet do všech
dokladů a písemností CDO a požadovat od odpovědných osob potřebná vysvětlení.
Kontroluje plnění rozpočtů a správu majetku CDO.

2.3.

Každý člen má právo se odvolat proti všem rozhodnutím všech orgánů CDO s výjimkou
rozhodnutí Valné hromady. Odvolává-li se proti rozhodnutí orgánů vyjma KRK a Prezidia CDO,
tak k Prezidiu CDO. Pokud se odvolává proti rozhodnutí Prezidia CDO, tak ke KRK. O podaném
odvolání je KRK povinna rozhodnout do 30 dnů od doručení odvolání, ve zvlášť složitých
případech do 60 dnů. O prodloužení lhůty k vyřízení odvolání ve lhůtě 60 dnů je KRK povinna
odvolatele vyrozumět. V případě, že KRK potvrdí rozhodnutí Prezídia CDO, člen má právo se
odvolat k Valné hromadě CDO. Pokud uzná KRK odvolání proti rozhodnutí Prezidia CDO za
oprávněné, automaticky se pozastavuje platnost rozhodnutí a KRK vrátí toto rozhodnutí
k rukám Prezidia CDO, které ho musí do 30 dnů znovu projednat.

Pokud Prezidium CDO přehlasuje rozhodnutí KRK minimálně ¾ většinou hlasů (dle poměrné
váhy hlasů v Prezídiu) rozhodnutí Prezidia CDO znovu platí (se zpětnou platností), v opačném
případě platí pozastavení rozhodnutí. V obou případech pak o definitivním rozhodnutí
rozhoduje nejbližší Valná hromada.
2.4.

KRK rozhoduje nadpoloviční většinou svých hlasů. V případě, že KRK nerozhodne nadpoloviční
většinou svých hlasů, platí původní rozhodnutí a předmětný spor se přesunuje do jednání
nejbližší Valné hromady.

2.5.

KRK vyřizuje stížnosti členů CDO ve lhůtě do 30 dnů od doručení stížnosti, ve zvlášť složitých
případech do 90 dnů. O prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti ve lhůtě 90 dnů je KRK povinna
stěžovatele vyrozumět. V případě, že KRK nerozhodne ani v prodloužené lhůtě pro
rozhodnutí, předmětný spor se přesunuje do jednání nejbližší Valné hromady.

2.6.

Proti rozhodnutí KRK o odvolání lze podat ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí KRK návrh
na přezkum rozhodnutí KRK k valné hromadě CDO prostřednictvím prezidia CDO. Prezidium
CDO návrh na přezkum rozhodnutí KRK zaeviduje, vypracuje ve věci své stanovisko a předloží
k rozhodnutí nejbližší řádné nebo mimořádné valné hromadě CDO.

2.7.

Ze schůzí, revizí a kontrol pořizuje KRK zápisy nebo kontrolní protokoly se svými
rozhodnutími. Kontrolní protokol pořizuje KRK vždy na místě kontroly. Protokol obsahuje
popis zjištěných nedostatků, označení kontrolované osoby i osob kontrolujících, termín
kontroly a zjištěný stav. Musí být podepsán všemi přítomnými členy KRK. Povinností KRKu je
seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a na místě zanechat jeden stejnopis.
Zápisy ze schůzí, revizí a kontrol předává KRK písemně (popř. elektronickou poštou) ve lhůtě
do 10 dnů od jejich uskutečnění v jednom vyhotovení prezidiu CDO, které je zveřejňuje dle
Stanov.
§3
Závěrečné ustanovení

3.1.

Změna Statutu byla schválena mimořádnou Valnou hromadou dne 10.03.2012.

3.2.

Změny Statutu přijaté na Valné hromadě CDO nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich
schválení a přijetí touto Valnou hromadou CDO.

