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Interní předpis Studentské unie ČVUT 
 

Kontrolní komise 
 

 
Čl. I 

Předmět interního předpisu 

 
Interní předpis upravuje kvalifikační předpoklady, pravomoci, povinnosti 
a odpovědnost členů Kontrolní komise a stanovuje pravidla pro provádění kontrolní 

činnosti orgánů SU a orgánů interních klubů Kontrolní komisí. 
 

Čl. II 
Předpoklady pro jmenování člena Kontrolní komise 

 

1. Členem Kontrolní komise se může stát pouze člen SU, který je fyzickou osobou. 
2. Doporučeným kvalifikačním předpokladem je alespoň jeden rok aktivního 

členství v některém z orgánů SU nebo orgánů klubu. 

3. Pokud je nově jmenovaný člen Kontrolní komise v době začátku jeho funkčního 
období v některé z neslučitelných funkcí, pak je jeho jmenování členem 
Kontrolní komise neplatné. 

 
Čl. III 

Ztráta mandátu člena Kontrolní komise 

 
1. Člen Kontrolní komise ztrácí mandát v okamžiku: 

a. vypršení dvouletého mandátu, 

b. písemnou rezignací do rukou Prezidenta, 
c. osobní rezignací na zasedání Studentského parlamentu, 

d. odvoláním člena Kontrolní komise Studentským parlamentem na návrh 
Centrály, 

e. přijetím funkce neslučitelné s funkcí člena Kontrolní komise. 

 
Čl. IV 

Práva Kontrolní komise 

 
1. Členové Kontrolní komise jsou oprávněni vyžádat si přístup: 

a. do všech prostor SU, 

b. k dokladům nebo informacím od orgánů SU nebo orgánů klubů, 
c. do databáze členů interního klubu, databáze členů SU, seznamu 

nezávislých členů, 

d. k informacím z bankovních účtů SU, 
e. k interním systémům klubů sloužících k evidenci majetku, hlavní i vedlejší 

činnosti a poskytovaných služeb. 

2. Každý člen SU, jehož svědectví by mohlo být přínosné, je povinen poskytnout 
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Kontrolní komisi nebo jejímu členovi požadovanou součinnost. 
3. Člen Kontrolní komise má právo být informován o řešení situace příslušného 

orgánu SU nebo klubu, ke které měla Kontrolní komise výhrady. 
4. Kontrolní komise je oprávněna svolat schůzi Představenstva interního klubu a 

mimořádnou schůzi Studentského parlamentu. 

5. V případě zjištění porušení předpisové základny SU nebo klubu, obecně 
platných právních předpisů či v případě činnosti, která může ohrozit fungování 

SU, má Kontrolní komise právo pozastavit do nejbližšího zasedání Studentského 
parlamentu účinnost usnesení nebo výkon rozhodnutí orgánů SU a orgánů 
klubů. 

 
Čl. V 

Povinnosti Kontrolní komise 

 
1. Člen Kontrolní komise je povinen zvážit každý podnět od člena SU a odpovědět 

do 30 dnů od podání tohoto podnětu. 

2. V případě zjištění závažného porušení předpisové základny SU nebo klubu, 
obecně platných právních předpisů, či jiných činností, které mohou ohrozit 
fungování SU, je člen Kontrolní komise povinen informovat ostatní členy 

Kontrolní komise, Studentský parlament, Prezidenta SU a příslušný orgán SU 
nebo klub o situaci a provedených rozhodnutích a opatřeních Kontrolní komise. 

3. Pokud Kontrolní komise pozastaví účinnost usnesení nebo výkon rozhodnutí 

orgánů SU nebo orgánů klubu, je povinna: 
a. neprodleně o této skutečnosti informovat Studentský parlament, 

Prezidenta SU a příslušné orgány klubu, 
b. vytvořit zprávu o provedených rozhodnutích a opatřeních,  
c. navrhnout příslušnému orgánu SU nebo klubu opatření vedoucí k 

nápravě. 
4. Člen Kontrolní komise má povinnost upozornit Prezidenta SU na 

nehospodárnosti a odchylky od pravidel řádného hospodaření a schváleného 

rozpočtu kteréhokoli orgánu SU nebo klubu. 
5. Člen Kontrolní komise nesmí umožnit přístup nečlenům SU k materiálům 

získaným v rámci výkonu své činnosti. 

6. Kontrolní komise je povinna do konce února předkládat výroční zprávu 
obsahující stručný popis své činnosti a seznam podniknutých  Kontrol, 
preventivních návštěv a provedených rozhodnutí a opatření v předchozím roce. 

 
 
 

 
 

Čl. VI 

Působnost Kontrolní komise v provádění Kontrol 
 

1. Vyžádá-li si Kontrolní komise přístup k čemukoliv dle Čl. IV, odst. 1 jež se 
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vztahuje k orgánu SU nebo orgánu klubu a jež zároveň není veřejně přístupné, 
pak se tento akt nazývá Kontrolou. 

2. Kontrolní komise je povinna neprodleně informovat dotčené orgány SU nebo 
klubu o zahájení a ukončení Kontroly. 

3. Pokud na základě zjištění z provedené Kontroly přistoupí Kontrolní komise k 

jednomu z kroků dle Čl. V, odst. 2 až 4, musí o této souvislosti informovat 
dotčené orgány SU nebo klubu. 

 
 

Čl. VII 

Působnost Kontrolní komise v provádění prevence a poradenství 
 

1. Kontrolní komise poskytuje orgánům SU a orgánům klubů poradenství a 

potřebné informace pro soulad jejich činnosti s předpisovou základnou SU a 
klubu a obecně platnými předpisy. 

2. V rámci prevence navštíví Kontrolní komise nebo její člen alespoň jednou ročně 

zasedání Centrály, zasedání Studentského parlamentu a zasedání 
Představenstva každého z interních klubů. 

 

Čl. VIII 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento interní předpis je považován za důležitý interní předpis. 
 

 
Schváleno Studentským parlamentem SU ČVUT dne 6. 4. 2017 
Schváleno Shromážděním klubů SU ČVUT dne 28. 5. 2017 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

………………………………… 
 

Jozef Šebák 

Prezident SU ČVUT 
 


