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STATUT  REVIZNÍ  KOMISE 
International Police Association,  sekce České republiky z.s. 

 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

(1) Revizní komise International Police Association, sekce Česká republika z.s. (dále 

jen „revizní komise“) je kontrolním orgánem International Police Association, sekce Česká 

republika z.s. (dále jen „IPA-sekce ČR“) pro všechny oblasti činností IPA-sekce ČR a územních 

skupin.  

 

Článek 2 

Způsob ustavení, odpovědnost 

(1) Revizní komise je volena kongresem IPA-sekce ČR (dále jen „kongres“) a úřaduje 

až do zvolení nové revizní komise. Skládá se z předsedy a čtyř členů. 

(3) Zpráva o činnosti revizní komise je předkládána kongresu a roční zprávy 

shromáždění vedoucích územních skupin. 

(4) Revizní komise je nezávislá na orgánech IPA-sekce ČR, je odpovědna pouze 

kongresu a odvolání proti jejímu rozhodnutí je možné pouze ke kongresu. 

(5) Předseda i členové revizní komise mají právo účastnit se veškerého jednání všech 

orgánů IPA-sekce ČR a orgánů územních skupin s hlasem poradním. 

(6) V případě, kdy by počet členů revizní komise klesl pod tři, je možné shromážděním 

vedoucích územních skupin na návrh předsednictva IPA-sekce ČR (dále jen „předsednictvo 

sekce“) revizní komisi doplnit na příslušný počet. 

 

Článek 3 

Působnost 

(1) Revizní komise je oprávněna požadovat od předsednictva sekce a územní skupiny 

informace vztahující se k předmětu kontroly. 

(2) Předsednictvo sekce i předsednictva jednotlivých územních skupin jsou povinny bez 

zbytečného odkladu oznámit revizní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné 

důsledky pro spolek a jeho jednotlivé členy. 

(3) Revizní komise řeší stížnosti, připomínky a spory členů IPA-sekce ČR a provádí 

kontrolu na návrh oprávněného člena předsednictva sekce. 

 (4) Členové revizní komise provádějí kontrolní činnost minimálně ve dvojicích.           

O výsledcích podávají písemnou zprávu, která je použita pro vypracování roční zprávy, případně 

pro zjednání nápravy. 

(5) V případě odborné náročnosti, je revizní komise oprávněna případ zadat 

k odbornému posouzení znalci v příslušném oboru. Tuto skutečnost je povinna oznámit 

předsednictvu sekce. 


