Statut celostátní revizní komise KDU-ČSL
1. Úvodní ustanovení
Celostátní revizní komise (dále jen CRK), která je volená sjezdem strany, v rámci své činnosti dané
Stanovami KDU ČSL kontroluje finanční, hospodářskou a správní činnost strany.

2. Svolávání zasedání CRK.
2.1 Zasedání CRK svolává předseda CRK zpravidla čtyřikrát do roka, pokud se CRK neusnese jinak.
2.2 Jednání CRK je povinen svolat předseda CRK nejpozději do 14 dnů, požádá-li o to alespoň jedna
třetina členů CRK nebo předsednictvo strany.
2.3 Pokud předseda CRK, nebo člen CRK v průběhu volebního období přestane vykonávat funkci
z jakýchkoli důvodů, nebo jeho členství zanikne podle § 4 Stanov KDU ČSL, je CRK doplněna o
náhradníka zvoleného na sjezdu.
2.4 V případě, že předseda CRK v průběhu volebního období přestane vykonávat funkci z důvodů
uvedených v bodě 2.3, svolá předseda strany do 1 měsíce od doby, kdy se o této skutečnosti
dozvěděl, zasedání CRK.
2.5 V případě, že jednání je svoláno dle ustanovení uvedeného v bodě 2.4 řídí jednání CRK předseda
strany, nebo jím pověřený místopředseda strany, do doby pověření jiného jejího člena vedením CRK.
O pověření vedením CRK rozhoduje na návrh předsedy strany Celostátní konference KDU - ČSL.Takto
pověřený člen CRK jedná v plném rozsahu pravomocí jako předseda CRK do konce funkčního období.

3. Jednání CRK
3.1 Jednání CRK řídí předseda CRK, nebo jím pověřený člen CRK.
3.2 Předseda CRK může písemně pověřit svého zástupce z členů CRK, který v jeho nepřítomnosti
může jednat v plném rozsahu jeho pravomocí daných stanovami a tímto statutem.
3.3 CRK je schopna se usnášet jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
3.4 Jestliže při zahájení jednání CRK není přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, ukončí
předseda jednání a svolá do jednoho měsíce náhradní jednání.
3.5 O průběhu jednání CRK se pořizuje zápis, který podepisuje předseda CRK a určený ověřovatel
z řad členů CRK. O námitkách člena CRK proti zápisu rozhodne následující jednání CRK.

4. Kontrolní činnost CRK
4.1 CRK kontroluje oblasti činnosti strany, které jsou určeny stanovami a konkretizovány tímto
statutem a ročním plánem kontrol.
4.2 CRK je oprávněna provádět kontroly v oblasti:
finanční zejména:
čerpání finančních prostředků schváleného rozpočtu pro daný rok včetně
prostředků na volební kampaň
dodržování příspěvkového řádu
dodržování zákona 586/92 Sb. v platném znění a Vyhlášky 438/2000 Sb.
o poskytování darů
dodržování Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU ČSL
plnění daňových povinností

finančních

hospodářské zejména :
hospodárné vynakládání prostředků schváleného rozpočtu pro daný rok včetně finančních
prostředků na volební kampaň
hospodaření s majetkem strany
úplnost a plnění uzavřených hospodářských smluv
správní zejména :
dodržování vnitrostranické směrnice týkající se archivace a skartace písemností
dodržování podpisových práv týkajících se statutárního orgánu a podpisových práv
upravených Organizačním řádem
soulad vnitrostranických směrnic a řádů s platnými právními předpisy v oblasti finančního
hospodaření.
4.3 CRK pro účely provedení konkrétních kontrol pověřuje písemně člena resp.členy CRK.
4.4 Partnerem pro kontroly CRK v aparátu strany je generální sekretář, který je povinen zajistit
vyžádané materiály.
4.5 Z provedené kontroly je pořízen Zápis o kontrole s vyjádřením kontrolovaného subjektu.
4.6 CRK projedná výsledek kontroly a přijme k němu usnesení s případným konstatováním
nedostatků a doporučením k nápravě.
4.7 Usnesení CRK se předkládá příslušnému kontrolovanému subjektu a generálnímu sekretáři
s konstatováním zjištěných nedostatků a návrhem opatření.
4.8 Pokud generální sekretář odmítne provést nápravu, nebo ji do stanovené doby neodstraní,
předloží předseda CRK na jednání nejbližšího zasedání předsednictva strany zprávu o zjištěných
nedostatcích a návrh usnesení na jejich odstranění.

5. Další činnost CRK
5.1 CRK předkládá prostřednictvím svého předsedy jedenkrát ročně zprávu o své činnosti
Celostátní konferenci.
5.2 CRK dává metodická doporučení ke kontrolní činnosti krajským revizním komisím a
koordinuje činnosti a postupy nižších revizních orgánů.
5.3 CRK předkládá zprávu o své činnosti sjezdu KDU ČSL

6. Závěrečná ustanovení
Zrušuje se stávající Statut CRK KDU- ČSL schválený Celostátní konferencí v prosinci 1995.

7. Platnost
Tento Statut vstupuje v platnost dnem schválení Celostátní konferencí 10. 10. 2003.

