
Jednací řád Revizní komise RADAMBUK 

1. Revizní komise RADAMBUK (dále jen Revizní komise) je kontrolním orgánem sdružení 
RADAMBUK (dále jen sdružení), za svou činnost odpovídá Valnému shromáždění 
RADAMBUK (dále VS RADAMBUK) a předkládá mu zprávu o své činnosti. Mezi 
obdobím zasedání VS RADAMBUK předkládá zprávu o činnosti Výkonné radě 
RADAMBUK (dále jen VR RADAMBUK) a to nejméně 1 x ročně. Zprávu o provedené 
revizi hospodaření RADAMBUK předkládá VR RADAMBUK. Zprávu následně projedná 
a vrací k doplnění nebo schvaluje VR RADAMBUK na nejbližším zasedání.  

2. Úkolem Revizní komise je zejména: 
a) kontrola naplňování a dodržování stanov sdružení, jejich aktualizace 

v návaznosti na změny zákonů a činnost sdružení, 
b) kontrola dodržování přijatých vnitřních směrnic a ustanovení sdružení, 
c) kontrola hospodaření s majetkem sdružení, pořizování, využívání, pronájmy, 

vyřazování a dále evidence a zabezpečení majetku a dalších aktiv sdružení, 
d) namátková kontrola účetních dokladů, kontrola vedení účetní evidence a 

mzdové agendy, kontrola zabezpečení účetních dat, osobních údajů a 
archivace, 

e) ověření Výroční zprávy RADAMBUK včetně účetní závěrky a fyzických a 
dokladových inventur před jejím schválením VS RADAMBUK, 

f) o zjištěných závadách informuje Předsednictvo nebo Výkonnou radu 
RADAMBUK. 

3. Revizní komise na základě své činnosti vystavuje revizní zprávu.  
4. Revizní zpráva musí vždy obsahovat jména členů provádějící kontrolu, den a místo 

kontroly, soupis požadovaných dokumentů ke kontrole, vyjádření Revizní komise 
k roční účetní závěrce nebo mimořádné účetní závěrce a inventarizaci majetku a 
závazků sdružení. 

5. Členové Revizní komise jsou volení a odvoláváni VS RADAMBUK a nemohou zastávat 
funkce v ostatních orgánech RADAMBUK. 

6. Členem Revizní komise se nemůže stát osoba blízká některému z členů Předsednictva. 
7. Předsedu Revizní komise volí členové komise ze svých řad přímou volbou. Předseda 

Revizní komise zodpovídá za její činnost a je oprávněn jednat jejím jménem. 
8. Předseda Revizní komise svolává jednání Revizní komise a to minimálně 1x ročně. 

Jednání Revizní komise může svolat i Předseda RADAMBUK. 
9. Revizní komise jedná na základě písemných nebo ústně přednesených zpráv. 

Podklady k jednání v dohodnutých termínech připravuje Kancelář RADAMBUK nebo 
VR RADAMBUK. Podklady k jednání se doručují dle dohody. 



10. Z jednání Revizní komise se pořizuje zápis. Obsahem zápisu je seznam přítomných 
členů Revizní komise a hostů, datum, hodina a místo jednání, program jednání a 
případná závěrečné zhodnocení a doporučení pro VR RADAMBUK případně pro 
jednání VS RADAMBUK. 

11. Závěrečná usnesení a doporučení musí být konkrétní a nepřipouštějící dvojí výklad. 
12. Nesouhlasí-li člen Revizní komise s usnesením nebo doporučením, má právo 

požadovat, aby jeho nesouhlas byl uveden v zápise, ale nezbavuje jej to povinnosti 
přijaté usnesení plnit. 

13. RADAMBUK poskytne prostory k jednání Revizní komise bezplatně. Zápis je opatřen 
podpisem předsedy Revizní komise. 

14.  Jednání komise řídí její předseda. 
15. Hosté se mohou k jednání vyjádřit. 
16. Hlasy členů Revizní komise jsou si rovny, ve sporných případech rozhoduje hlas 

předsedy Revizní komise. 
17. Revizní komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, a 

k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. 
18. Revizní zprávy a zápisy z jednání Revizní komise archivuje Kancelář RADAMBUK. 
19. Počet členů Revizní komise stanoví VS RADAMBUK, minimální počet je stanoven na 

tři členy. V Revizní komisi je vyloučeno členství více než jednoho zástupce za každé 
sdružení – člena RADAMBUK. 

20. Předseda nebo pověření členové Revizní komise se mohou účastnit jednání 
Předsednictva a mohou se k projednávaným bodům vyjádřit. 

21.  Členství v Revizní komisi je vždy na období mezi konáním jednotlivých VS 
RADAMBUK, opětovné členství je možné. 

22. Jestliže člen Revizní komise rezignuje nebo přestane být členem sdružení, předseda 
Revizní komise navrhne na toto místo některého z řádných členů RADAMBUK tento 
návrh schvaluje Výkonná Rada na dobu do jednání VS RADAMBUK. Rezignuje-li 
předseda Revizní komise, po doplnění člena Revizní komise si zvolí nového předsedu. 

23. Pokud rezignují nebo přestanou být členy RADAMBUK všichni členové Revizní komise, 
VR RADAMBUK požádá o předložení Revizní zprávy stávající členy Revizní komise a 
schválí novou Revizní komisi, kterou potvrdí VS RADAMBUK konané v řádném 
termínu. 

 
Účinnost jednacího řádu Revizní komise od 1. 1. 2014. 
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České Budějovice 14.11.2013. 


