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REVIZNÍ  ŘÁD  ČRDM 
 
1. Revizní komise je orgánem ČRDM, jehož členové jsou voleni kongresem na návrh 

jednotlivých členských sdružení.  
2. Revizní komise má minimálně pět členů. 
3. Revizní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda revizní komise zodpovídá 

za její činnost. V nepřítomnosti zastupuje předsedu jiný pověřený člen revizní 
komise. 

4. Revizní komise kontroluje hospodaření ČRDM, a to zejména, zda je toto 
hospodaření v souladu s obecně platnými právními předpisy, vnitřními předpisy a 
ustanoveními ČRDM a rozpočtem ČRDM. 

5. Revize probíhají podle plánu revizí, který schvaluje schůze Revizní komise. Jednotlivé 
revize provádějí revizní skupiny o počtu nejméně dvou členů RK. 

6. Jednání revizní komise svolává její předseda v souladu s harmonogramem činnosti 
revizní komise a dále namátkově nebo dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. 

7. Revizní komisi může rovněž svolat předseda ČRDM, a to zejména v případech, kdy 
je stanovisko revizní komise vyžadováno orgány ČRDM a mimo ČRDM. 

8. Jednání revizní komise je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina členů. 
Usnesení je přijato, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných. 

9. Revizní komise je povinna oznámit minimálně 10 dní před zahájením termín konání 
revize hospodaření ČRDM. V případě namátkové kontroly hospodaření 
nepřesahující časový rozsah jedné hodiny lze tuto kontrolu provést bez předchozího 
oznámení. 

10. Revizní komise je povinna provést o provedené kontrole na místě zápis a seznámit 
s tímto zápisem ředitele kanceláře ČRDM nebo jiného pověřeného zaměstnance, 
který doplní zápis o písemné stanovisko ke zjištěným nedostatkům. Dále je revizní 
komise povinna seznámit na jeho nejbližším zasedání představenstvo ČRDM 
s výsledky provedené kontroly. V případě zjištění závažných nedostatků 
v hospodaření ČRDM je povinností revizní komise seznámit bezodkladně předsedu 
ČRDM se zjištěnými závadami. 

11. Ředitel kanceláře ČRDM je povinen zajistit v den provedení revize přítomnost 
alespoň jednoho zaměstnance ČRDM, který je schopen poskytnout revizní komisi 
ČRDM všechny dokumenty týkající se hospodaření ČRDM a doplňující informace. 

12. Každý člen revizní komise má právo, aby v případě jeho výslovného požadavku byly 
do revizní zprávy zahrnuty i ty zjištěné nedostatky, na kterých se revizní komise jako 
celek neshodla. Zápis podepisují všichni přítomní členové revizní komise. 

13. Zápis obdrží na místě každý přítomný člen revizní komise a zástupce kanceláře 
ČRDM, kancelář ČRDM zajistí dále rozeslání zápisu ostatním členům revizní komise 
a členům představenstva ČRDM. 

14. Předseda revizní komise předkládá písemnou zprávu o činnosti revizní komise a 
o zjištěných závadách v hospodaření ČRDM na každém řádném zasedání valného 
shromáždění, a to buď osobně, nebo prostřednictvím jiného pověřeného člena 
revizní komise. 

15. Tento řád vstupuje v platnost okamžikem schválení valným shromážděním ČRDM. 
 
 
 
 

Pavel Trantina, v.r. 
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