
Jednací řád Revizní komise ČSMG 

1. Jednání RK ČSMG se zúčastňují členové RK a pozvaní hosté, jednání řídí předseda nebo jím 

pověřený zástupce. 

2. Jednání probíhá podle schváleného programu. 

3. Jednání a závěry z jednání RK ČSMG jsou platné při účasti alespoň 3 členů komise. 

4. Hlasování je při jednání RK ČSMG veřejné. Rozhodnutí jsou schválena, pokud pro ně 

hlasuje většina přítomných členů komise. Předseda RK má možnost využít elektronické 

nebo korespondenční hlasování všech členů RK. 

5. RK ČSMG projednává podněty: 

a. Podané konkrétních osobou (členem ČSMG, nebo třetí oprávněnou osobou) a to 

vždy podané písemnou nebo elektronickou formou. Na podněty anonymní, 

telefonické nebo ústní nebude brán zřetel. 

b. Vzešlé z vlastního zjištění členů RK při jejich působení v prostředí moderní gymnastiky. 

c. Vzniklé při šetření jiných podnětů. 

d. Vzniklé při kontrole dané stanovami  ČSMG nebo při podezření z porušení zákona. 

6. RK přijme k projednání pouze podněty, které jsou ji směrovány jako příslušné nebo 

poslední instanci, tj. byly již hierarchicky projednány příslušnými orgány ČSMG. Viz. 

„Postup pro podání podnětu“. 

7. RK projednává podnět dle stanoveného „postupu RK při šetření“ a posuzuje z titulu své 

funkce definovaná hlediska – zda došlo k porušení předpisů nebo jiných práv.  

8. Výsledky šetření předkládá RK zúčastněným osobám / orgánům a Valné hromadě ČSMG, 

vzešlá doporučení předkládá i Předsednictvu ČSMG. V případě zjištěného pochybení může 

RK postoupit výsledky šetření Disciplinární komisi pro stanovení případného trestu. 

9. Členové revizní komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které 

se dozvědí při jednání revizní komise s výjimkou těch, které jsou skutečnostmi obecně či v 

rámci moderní gymnastiky známými, nebo zjistitelnými. Výjimkou jsou skutečnosti, které 

se RK rozhodne zveřejnit ve svých zprávách a rovněž se mlčenlivost neuplatňuje pro 

případnou součinnost s oprávněnými státními orgány (např. police, úřady apod.). 

 

Postup pro podání podnětu 

Pokud podává podnět konkrétní osoba (fyzická či právnická), pak je třeba, aby toto učinila až po 

vyčerpání všech možností řešení u věcně a odborně příslušných orgánů svazu – vedoucí (ředitel, 

trenér) akce nebo družstva, oblastní nebo odborná komise, předsednictvo. Teprve pokud s jejich 

odpovědí / řešením nebude dotyčná osoba spokojena, je na místě podání podnětu k RK.  

Příslušný orgán svazu by měl nejprve podaný podnět sám vyřešit a odpovědět stěžovateli. V odpovědi 

musí být specifikováno, dle jakých svazových či jiných zákonných předpisů se postupovalo a proč. 



RK nemůže prvoinstančně řešit podané podněty, aniž by je před tím řešil příslušný orgán svazu, 

jelikož by tím přebírala jeho kompetence, náplň práce a nezadatelné právo na vlastní odpovědnost a 

řešení chyb. 

Podnět se může týkat stížnosti na nečinnosti příslušného orgánu svazu při řešení podaného podnětu. 

Podnět musí být po formální stránce podán srozumitelně, musí být jednoznačně uvedeno, co je 

předmětem podnětu, v čem spatřuje dotyčná osoba pochybení (nejlépe s odkazem na příslušný 

předpis či jiný dokument) a jakého řešení (nápravy) se domáhá. V podnětu musí být uvedeny všechny 

důležité skutečnosti, časové údaje a případné důkazy.  

Podnět, který nebude po formální stránce sepsán, jak je uvedeno výše, bude vrácen. 

 

Postup RK při šetření: 

1. RK zkontroluje, zdali je podnět podán oprávněně a nepřísluší nejprve k řádnému projednání 

některému jinému příslušnému nižšímu svazovému orgánu. 

2. RK zkontroluje podnět po formální stránce – zejména zdali je zřejmé na co si osoba podávající 

podnět „stěžuje“ a také co požaduje. V případě formálních nedostatků může být podnět vrácen 

k doplnění. 

3. Členové RK následně určí postup prošetření podnětu.  

4. RK si dle vlastního uvážení vyžádá od zúčastněných stran písemné stanovisko, popř. je pozve 

k osobnímu podání vysvětlení. 

5. RK při řešení podnětu posuzuje: 

a. Zdali došlo k porušení svazových předpisů, příslušných smluv či obecné legislativy. 

b. Zdali došlo k porušení rovného přístupu či jiných osobnostních práv. 

c. Zdali došlo k porušení / překročení kompetencí, popř. naopak k nečinnosti. 

d. Kdo se pochybení dopustil, popř. jakou způsobil škodu. 

6. Výsledkem šetření RK je: 

a. Zpráva o zjištěných skutečnostech a o tom zda a v čem bylo shledáno pochybení pro 

zúčastněné strany a Valnou hromadu ČSMG. 

b. Pokyn k případné nápravě / narovnání, popř. dořešení příslušným orgánem svazu. 

c. Případně doporučení Předsednictvu ČSMG pro úpravu příslušných svazových předpisů. 

d. Případně předání podnětu k Disciplinární komisi pro stanovení trestu 

 

Jednací řád byl aktualizován 7. 6. 2019 

 

 

 


