SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
_________________________________________________________________________________________________________________

Číslo předpisu 3/ 2003

Platí od 1.června 2003

_________________________________________________________________________________________________________________

Statut dozorčí rady ČAS
ze dne 27. dubna 2003

Valná hromada ČAS schvaluje tento statut
dozorčí rady ČAS:

2. Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o
své kontrolní činnosti za období od posledního
zasedání valné hromady.
3. Dozorčí rada vykonává kontrolu
a) plnění rozhodnutí valné hromady ČAS,
b) souladu rozhodnutí orgánů ČAS a KAS se
stanovami a právními předpisy ČAS,
c) hospodaření
s majetkem
a
finančními
prostředky ČAS,
d) závěrečného účtu ČAS,
e) plnění rozpočtového záměru a rozpočtu ČAS,
f) hospodaření KAS a členů ČAS s prostředky
poskytnutými ČAS a
g) hospodaření KAS s prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu

ČÁST PRVNÍ
Postavení a působnost dozorčí rady
Čl. 1
1. Tento statut upravuje postavení, působnost,
organizační strukturu a činnost dozorčí rady
Českého atletického svazu (dále jen „dozorčí
rada“), stanoví práva a povinnosti předsedy
dozorčí rady ČAS (dále jen „předseda dozorčí
rady“), a členů dozorčí rady ČAS (dále jen
„člen dozorčí rady“).
2. Základy postavení, působnosti, organizační
struktury a činnosti dozorčí rady jsou upraveny
stanovami ČAS.

Čl. 3
1. Při kontrole dozorčí rada prověřuje, zda
kontrolované činnosti jsou v souladu s právními
předpisy a předpisy ČAS, přezkoumává jejich
věcnou a formální správnost a posuzuje, zda
jsou účelné a hospodárné.

Čl. 2
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem ČAS a je
odpovědná valné hromadě ČAS.
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2. Výsledkem kontrolní činnosti rady jsou
kontrolní závěry. Kontrolním závěrem se
rozumí písemná zpráva obsahující shrnutí a
vyhodnocení skutečností zjištěných při kontrole
podle tohoto statutu.
3. Dozorčí rada zpracovává stanovisko ke zprávě
o průběžném plnění rozpočtu ČAS a k
závěrečnému účtu ČAS.

hromady ČAS, výboru ČAS a dalších orgánů
ČAS.
3. Plán kontrolní činnosti u každé kontrolní akce
obsahuje zejména předmět a cíle kontroly,
označení kontrolovaného, časový plán a člena
dozorčí rady, který vypracovává návrh
kontrolního závěru.
4. Schválený plán kontrolní činnosti předkládá
k informaci předseda rady valné hromadě ČAS..

ČÁST DRUHÁ
Organizace dozorčí rady

Čl. 8
Zpráva o kontrolní činnosti

Čl. 4
Předseda dozorčí rady

a)
b)
c)
d)

1. Předseda dozorčí rady jedná jménem dozorčí
rady navenek, svolává schůze dozorčí rady a
předsedá jim.
2. Předseda dozorčí rady předkládá dozorčí radě
a) návrh plánu kontrolní činnosti a jeho změn a
b) návrh zprávy o kontrolní činnosti za období od
posledního zasedání valné hromady ČAS.

Zpráva o kontrolní činnosti obsahuje zejména
vyhodnocení plánu kontrolní činnosti,
přehled přijatých nápravných opatření,
finanční zhodnocení přínosu kontrolní činnosti,
zhodnocení ostatní činnosti.
Čl. 9

1. Kontrolní činnost vykonávají členové dozorčí
rady na základě písemného pověření předsedy
dozorčí rady.
2. Kontrolující jsou při provádění kontroly
oprávněni
a) účastnit se jednání kontrolovaných orgánů,
b) požadovat kopie zápisů o jednáních,
c) požadovat na kontrolovaných, aby předložili
originální doklady, a aby poskytli informace o
zjišťovaných skutečnostech,
d) pořizovat si kopie dokladů,
e) požadovat, aby kontrolované osoby podali
písemnou zprávu o odstranění zjištěných
nedostatků.

Čl. 5
Organizace dozorčí rady
1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně
však jedenkrát za 3 měsíce.
2. Dozorčí rada rozhoduje hlasováním; závěr
hlasování je přijat, pokud pro něj hlasovala
většina všech členů dozorčí rady. Dozorčí rada
je usnášeníschopná při účasti nejméně čtyř
svých členů.
3. Dozorčí rada schvaluje plán kontrolní činnosti a
kontrolní závěry.

Čl. 10

Čl. 6

1. O kontrole se pořizuje kontrolní protokol, který
obsahuje zejména popis zjištěných skutečností o
označení ustanovení právních předpisů a
označení rozhodnutí, které byly porušeny.
2. V kontrolním protokolu se uvádí označení
dozorčí rady a jména kontrolujících, označení
kontrolované osoby, místo a čas provedení
kontroly, předmět kontroly, skutečný stav,
označení dokladu a ostatních materiálů, o které
se protokol opírá. Kontrolní protokol podepisují
kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili.
3. Povinností
kontrolujících
je
seznámit
kontrolované osoby s obsahem kontrolního
protokolu a předat jim jeho stejnopis.

Sekretariát ČAS poskytuje dozorčí radě právní
předpisy České republiky a právní předpisy
sportovních
organizací,
které
upravují
hospodaření v tělovýchově a sportu.
ČÁST TŘETÍ
Kontrolní činnost dozorčí rady
Čl. 7
Plán kontrolní činnosti
1. Plán kontrolní činnosti je věcné a časové
vymezení kontrolních akcí v období mezi
zasedáními valné hromady ČAS.
2. Při zpracování návrhu plánu kontrolní činnosti
se vychází z podnětu členů dozorčí rady, valné
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2. Závěrečný účet rozpočtové kapitoly dozorčí
rady předkládá předseda dozorčí rady
ekonomické komisi ČAS k zapracování do
závěrečného účtu ČAS.

ČÁST ČTVRTÁ
Financování a hospodaření dozorčí rady
Čl. 11
Financování dozorčí rady
1. Výdaje na financování dozorčí rady se hradí
z rozpočtu ČAS.
2. Dozorčí rada má samostatnou rozpočtovou
kapitolu v rozpočtu ČAS. Návrh rozpočtové
kapitoly schválený dozorčí radou předloží
předseda dozorčí rady ekonomické komisi
ČAS.

ČÁST SEDMÁ
Závěrečná ustanovení
Čl.13
Zrušovací ustanovení
Ruší se jednací řád dozorčí rady.Českého
atletického svazu z 19. 3. 1996.

Čl. 12
Hospodaření s rozpočtovou kapitolou dozorčí rady

Čl.14
Účinnost

1. Rozpočtovou kapitolu rady kontroluje valná
hromada ČAS.

Tento statut nabývá účinnosti dne 1. 7. 2003.

Ing. Karel Pilný, v. r.
předseda ČAS
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