STATUT A ODVOLACÍ ŘÁD
KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE ČFPH
Článek 1
Statut
1. Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK) České federace Powerchair Hockey (dále jen ČFPH) je orgánem
ČFPH. KRK ČFPH spolupracuje s řídícími orgány, zejména s výkonným výborem (dále jen VV) ČFPH.
Nezasahuje však do jejich pravomocí a ani je nenahrazuje v jejich odpovědnosti vyplývající z jejich
konkrétních činností.
Článek 2
Působnost
1. KRK ČFPH vykonává v oblasti působnosti ČFPH:
a) kontrolu činnosti a revizi hospodaření řídících orgánů,
b) funkci odvolacího orgánu v odvoláních podaných proti rozhodnutí, které v I. instanci učinily
řídící orgány ČFPH,
c) funkci orgánu rozhodujícího o tom, zda rozpisy všech soutěží jsou v souladu se soutěžním řádem
a zda organizační rozhodnutí řídícího orgánu je v souladu se soutěžním řádem a rozpisem
soutěže,
d) funkci orgánu rozhodujícího v případech, kdy řídící orgán ČFPH nerozhodne ve lhůtě stanovené
předpisy ČFPH.
2. V oblasti kontrolní a revizní KRK ČFPH:
a) kontroluje plnění usnesení přijatých VH ČFPH a řídícími orgány ČFPH, kontroluje dodržování
stanov ČFPH, základních dokumentů vydaných ČFPH pro činnost jednotlivých odborných komisí,
plnění ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na činnost ČFPH a jeho
VV,
b) předkládá VV ČFPH stanoviska a návrhy k plnění plánu činnosti VV ČFPH a rozpočtu ČFPH,
c) zajišťuje revize hospodaření s finančními prostředky, které jsou k dispozici ČFPH a jejím
orgánům.
3. Předseda KRK ČFPH, případně jím pověřený člen, mají právo se zúčastňovat zasedání VV ČFPH s hlasem
poradním. Členové KRK ČFPH mají v souvislosti s výkonem své funkce právo zúčastnit se jednání řídících
a odborných komisí ČFPH. Členové KRK nemohou být zároveň členy VV ČFPH.
4. Kontrolované orgány, jejich funkcionáři a pracovníci jsou povinni poskytnout KRK ČFPH požadovanou
spolupráci a tak vytvořit podmínky pro výkon její funkce. Zejména jsou povinni:
a) poskytovat materiály a jiné písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly,
b) podávat požadované informace a vysvětlení,
c) na požádání se zúčastnit jednání KRK ČFPH.
5. KRK ČFPH postupuje svá zjištění, návrhy a doporučení příslušnému řídícímu orgánu, který se jimi zabývá
a oznamuje k nim KRK ČFPH svá stanoviska nebo o nich do dvou měsíců rozhodne. V průběhu funkčního
období podává KRK ČFPH o své činnosti zprávu za uplynulé období na VH ČFPH a na vyžádání i na
zasedání VV ČFPH.
6. KRK ČFPH je povinna vést o své činnosti řádnou evidenci. Veškeré dokumenty označuje svým jménem,
razítkem ČFPH a podpisem předsedy, místopředsedy nebo jiného pověřeného člena KRK, případně
osoby, která odpovídá za správnost znění. VV ČFPH zabezpečuje podmínky pro řádnou činnost KRK
ČFPH včetně potřebných administrativních prací. Finanční náklady, spojené s činností KRK, jsou součástí
rozpočtu VV ČFPH.
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Článek 3
Působnost odvolacího řádu
1. Odvolací řád KRK ČFPH se vztahuje na veškerá odvolání proti rozhodnutím řídících orgánů učiněných v
první instanci.
Článek 4
Náležitosti odvolání
1. Odvolání je nutno podat KRK ČFPH a zaslat na vědomí orgánu, který ve věci rozhodoval v I. instanci a
všem účastníkům předmětného sporu, a to zaslat v tištěné nebo elektronické podobě nejpozději do 15
dnů ode dne následujícího po dni doručení nebo vyhlášení příslušného rozhodnutí. Kopie odvolání musí
být zaslána všem stranám, které jsou odvoláním dotčeny a to na elektronickou adresu, pod kterou jsou
registrovány u ČFPH.
2. Za jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný, než on sám. V případě potrestání klubu či týmu se
jménem klubu či týmu mohou odvolat pouze oprávněné osoby, případně příslušný orgán klubu.
3. Orgán, který rozhodoval v I. instanci a účastník předmětného sporu, je povinen po doručení opisu
podaného odvolání neprodleně zpracovat písemné stanovisko k odvolání, zejména k uváděným
důvodům a toto stanovisko doručit na elektronickou adresu KRK ČFPH.
4. Strana, která je odvoláním dotčena je povinna na vyžádání KRK ČFPH zpracovat písemné stanovisko
k odvolání a toto doručit na elektronickou adresu KRK ČFPH.
5. Odvolání proti příslušnému rozhodnutí musí být písemné.
6. Obsahové náležitosti odvolání tvoří zejména:
a) kopie písemného rozhodnutí učiněného v I. instanci
b) stručný popis skutkového děje
c) zdůvodnění odvolání a předložení důkazů o svých tvrzeních
d) uvedení jaký výsledek odvolacího řízení se očekává
e) potvrzení o zaplacení odvolacího poplatku
f) datum a podpis odvolatele - u klubu (týmu), razítko a podpisy dvou členů příslušného orgánu
klubu s uvedením čitelného jména
Článek 5
Odvolací poplatek
1. Výše poplatku za podání odvolání je stanovena ve výši 1 000,- Kč. V případě odvolání proti pořádkové
pokutě nižší než 500,-Kč se stanoví odvolací poplatek ve výši 500,- Kč
2. Odvolatel je oprávněn vzít podané odvolání zpět. Učiní tak písemnou formou, avšak dříve než KRK ČFPH
začne případ projednávat. V takovém případě se zaplacený odvolací poplatek vrací zpět.
Článek 6
Rozhodování o odvolání
1. KRK ČFPH projedná a rozhodne o podaném odvolání ve lhůtě co nejkratší, zpravidla do 1 měsíce od
doručení odvolání.
2. Rozhodnutí KRK ČFPH je konečné a nelze se proti němu odvolat.
3. Rozhodnutí musí být vydáno písemnou formou. Rozhodnutí se odvolateli zasílá doporučenou poštou
prostřednictvím VV ČFPH a musí být zasláno všem stranám, které jsou odvoláním dotčeny a to na
elektronickou adresu, pod kterou jsou registrovány u ČFPH.
4. KRK ČFPH potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu učiněné v I. instanci, dojde-li k závěru, že toto
rozhodnutí je věcně správné a v souladu s příslušnými řády ČFPH.
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5. Pokud KRK ČFPH zjistí při projednávání odvolání porušení či nedodržení příslušných ČFPH řádů, má
právo rozhodnutí učiněné v I. instanci změnit nebo zrušit. Po zvážení všech okolností projednávaného
případu má rovněž právo změnit výši uloženého trestu.
6. KRK ČFPH postupuje stejným způsobem, jsou-li v odvolacím řízení zjištěny nové skutkové okolnosti,
předloženy nové důkazy, které nebyly při rozhodování v I. instanci známy. Odvolací poplatek se
odvolateli vrátí, pokud bylo odvolání byť jen z části vyhověno.
7. KRK ČFPH může odvolání zamítnout, nejsou-li splněny náležitosti odvolání uvedené v čl. 4 odst. 6, vždy
však musí být splněny náležitosti uvedené pod písm. e), f).
Článek 7
Společná ustanovení
1. KRK ČFPH je oprávněna přijímat usnesení a rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
Rozhodnutí a usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.
2. Tento Odvolací řád byl schválen dne 20. června 2016.
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