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Kontrolní výbor
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Předmět interního předpisu

Směrnice stanovuje pravidla pro provádění kontrol činnosti Centrály, kolejních a
zájmových klubů Studentské unie ČVUT (dále jen „SU") kontrolním výborem. Dále
upravuje jmenování, ztrátu mandátu, pravomoci a odpovědnosti členů kontrolního
výboru (dále jen „KV").
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Kontrolní výbor

1. Kontrolní výbor je nezávislým orgánem SU.
2. Předmětem zájmu KV je činnost klubů SU a centrály SU. Posláním KV je:
(a) prevence, dohled a poradenská činnost klubům SU a centrále SU,
(b) kontrola a prošetřování podnětů týkajících se jejich činnosti.
3. KV prošetřuje zejména soulad činnosti klubů SU s platnými předpisy SU a obecně
platnými právními předpisy.
4. KV se skládá minimálně ze tří a maximálně ze sedmi členů. Pokud KV nemá
dostatečný počet členů, musí Studentský parlament jmenovat nové členy KV.
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Jmenování členů kontrolního výboru

1. Členem KV se člen SU stává, pokud je jeho jmenování schváleno Studentským
parlamentem a zároveň splňuje kvalifikační předpoklad.
2. Kvalifikačním předpokladem je minimálně jeden rok aktivního členství v některém
klubu SU.
3. Funkce člena KV je neslučitelná s funkcemi:
(a) prezidenta SU, člena centrály SU,
(b) předsedy a místopředsedy klubu SU,
(c) člena představenstva nebo jiného vedoucího orgánu kolejního nebo
zájmového klubu,
(d) člena dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu kolejního nebo zájmového
klubu,
(e) delegátem parlamentu SU,
4. Pokud je nově jmenovaný člen KV v některé z neslučitelných funkci, je nutné podat
rezignaci do 7 dnů od jmenování Studentským parlamentem SU, pokud tak neučiní,
stane se jeho jmenování neplatné.
5. Funkce člena KV trvá až do ztráty mandátu dle následujícího odstavce 4.
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Ztráta mandátu členů kontrolního výboru

1. Člen kontrolního výboru ztrácí mandát k okamžiku
(a) zaslání své rezignace na funkci v KV Studentskému parlamentu,
(b) odvolání člena KV Studentským parlamentem,
(c) přijetím funkce neslučitelné s funkcí člena KV (viz odstavec 3, bod 3),
(d) mandát automaticky zaniká po dvou letech od jeho vzniku.
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Poskytování poradenství a provádění prevence

1. KV poskytuje klubům SU poradenství a potřebné informace v rozsahu podle
odstavce 2, bodu 3.
2. V rámci prevence navštíví KV alespoň jednou ročně každý kolejní, zájmový klub SU a
centrálu SU. V případě zjištění nedostatků, nabídne jeho představenstvu řešení.
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Provádění kontrol

1. Kontroly jsou prováděny na základě podnětu člena SU, člena kontrolního výboru,
nebo na žádost Studentského parlamentu.
2. Po ukončení kontroly vypracuje KV zprávu o kontrole, která bude obsahovat také
doporučení dalších možností a postupů vedoucích k vyřešení případných problémů.
KV pak seznámí Studentský parlament a kontrolovaný klub/centrálu se zněním této
zprávy.
3. Zpráva KV musí být schválena nadpolovičního většinou členů KV.
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Práva kontrolního výboru

1. Členové KV provádějící kontrolu jsou oprávněni:
(a) vyžádat si přítomnost jakýchkoliv členů SU, jejichž svědectví by mohlo být
přínosné pro průběh kontroly,
(b) vyžádat si informace a veškeré dokumenty týkající se předmětu kontroly,
(c) vyžádat si přístup do všech prostor SU.
2. Všichni členové SU jsou povinni poskytnout KV požadovanou součinnost související s
jejich funkcí.
3. V případě zjištění porušení předpisů SU, obecně platných právních předpisů či
v případě činnosti, které mohou ohrozit fungování SU, má KV právo pozastavit nebo
zrušit výkon rozhodnutí příslušného klubu/centrály/parlamentu a to až do zasedání
Studentského parlamentu.
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Povinnosti kontrolního výboru

1. KV je povinen zvážit každý písemný podnět ke kontrole od libovolného člena SU a
odpovědět do 30 dnů od jeho podání.
2. Členové KV jsou povinni na vyžádání umožnit předsedovi/prezidentovi
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kontrolovaného klubu/centrály či jím pověřené osobě účastnit se průběhu kontroly.
3. Členové KV nesmí umožnit přístup nečlenům SU k materiálům získaným v rámci
výkonu svých funkcí v KV.
4. KV je povinen předkládat ke konci každého kalendářního roku výroční zprávu
obsahující stručný popis své činnosti a seznam provedených kontrol, včetně
preventivních návštěv, v uplynulém roce. Informace ve zprávě uvedené musí být v
souladu s předchozím bodem 3. Tato musí být vyhotovena do 31. 1. následujícího
roku.
5. V případě zjištění porušení předpisů SU, obecně platných právních předpisů či
v případě činnosti, které mohou ohrozit fungování SU, je KV povinen:
(a) informovat Studentský parlament a příslušný klub SU o situaci,
(b) navrhnout příslušnému klubu opatření vedoucí k nápravě.
(c) svolat Studentský parlament SU nejpozději do sedmi dnů od zjištění
pochybení v případě, že pozastavil nebo zrušil výkon činnosti (viz bod 7.3)
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Přístup k informacím

1. Po dobu kontroly má KV právo vyžádat si přístup do následujících systémů a
evidencí:
(a) databáze členů klubu,
(b) výpisy bankovního účtů daného klubu nebo centrály SU,
(c) archiv smluv a veškerých právně závazných dokumentů SU,
(d) finanční systém SU,
(e) seznamy platných pověření a plných mocí,
(f) interní systémy klubu sloužící k evidenci majetku, ekonomické činnosti a
poskytovaných služeb.
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Zrušující ustanovení

Tento interní předpis ruší platnost předpisu SU č. P2010/1 Kontrolní výbor ze dne
5. 5. 2010.
V Praze dne 31.1 2013.

…..................…............

…..................…............

Ing. et Ing. Tomáš Zloch
prezident Studentské unie ČVUT

Bc. Martin Čarek
viceprezident Studentské unie ČVUT
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