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I. Základní ustanovení
Tato interní směrnice je přílohou k platným stanovám Centra Ententyky, o.s. (dále jen OS) schválená
valnou hromadou OS dne ……………………. .

II. Účel směrnice
Interní směrnice vznikla na základě provozních potřeb a za účelem upřesnění stanov OS a je
schválena Valnou hromadou OS. Tato směrnice upravuje práva a povinnosti Revizora sdružení.

III. Povinnosti










Vykonává revize finanční a hospodářské činnosti a dodržování rozpočtu minimálně 1x ročně
včetně inventury majetku OS. Předkládá valné hromadě zprávu o výsledcích revize a
kontrolní činnosti včetně stanoviska k výroční hospodářské uzávěrce a výroční zprávě, a to
v písemné formě.
Je-li požádán o vykonání více revizí během kalendářního roku, je povinen tuto revizi provést a
následně předat zprávu o výsledcích v písemné formě Výkonné Radě a VH. Mimořádnou
revizi hospodaření je možné provést pouze tehdy, pokud o to požádá minimálně dvě třetiny
členů OS, a to písemnou formou. Zároveň se musí vyrozumět o tom Výkonná Rada OS.
Prověřuje výroční hospodářskou uzávěrku předtím, než je předložena valné hromadě.
Vykonává dohled nad dodržováním stanov sdružení.
Řeší případy procedurálního pochybení orgánů sdružení.
Zachovává mlčenlivost o interních záležitostech OS, o zaměstnancích OS a stejně tak o
veškerých soukromých informacích týkajících rodin spolupracujících s OS.
Spolupracuje se všemi členy Výkonné rady.

IV. Práva a oprávnění







Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který se ze své činnosti zodpovídá valné hromadě.
Má volný přístup ke všem dokladům v souvislosti s činností sdružení a hospodaření.
Účastnit se porad Výkonné rady, vznášet náměty a připomínky k chodu OS.
Upozorňovat předsedu na zjištěné nedostatky v hospodaření, nedodržování stanov a zjištěná
procedurální pochybení a ukládat nápravná opatření.
V případě sporu mezi orgány sdružení doporučit projednání věci valnou hromadou.
Funkční období revizora stanovují stanovy OS. Funkční období musí být
minimálně jeden kalendářní rok. Počet funkčních období, po která revizor působí, není
omezen.
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Revizor může kdykoliv před ukončením funkčního období rezignovat. Valná hromada
pak na svém nejbližším plánovaném zasedání zvolí nového.
Odvolat revizora může pouze valná hromada, a to na návrh kteréhokoliv člena sdružení. Pak
na stejném zasedání volí nového revizora.
Na vytvoření materiálních podmínek nutných k výkonu své práce.

V. Závěrečné ustanovení
Tato směrnice byla schválena Valnou hromadou dne …………………………..,
poměr hlasů: pro..…..proti …..…zdržel se hlasování.….…

2

