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S T A T U T 

Hospodářské komory Jihlava 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

čl. I. 

Základní ustanovení 

                                                                                        

(1) Okresní   komora   Hospodářské  komory   České   republiky   (díle  jen  HK )  je  

samosprávnou   organizací, která  byla  zřízena   zákonem ČNR č. 301/1992 Sb.  o 

Hospodářské   komoře   České  republiky  a Agrární komoře  České republiky , ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). 

 

(2) Posláním Komory je  podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů 

včetně zajišťování potřeb členů. 

 

(3) 

3.1  Komora  je právnickou osobou, vystupuje  v právních vztazích   svým  jménem a  nese  

odpovědnost  z těchto   vztahů vyplývající.  Zapisuje se do obchodního  rejstříku. 

3.2  Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává představenstvo  Komory a  podepisuje 

ho předseda Komory. 

 

(4) Sídlem  HK Jihlava je  Jihlava,  

 

(5) 

5.1  Komora je  základním strukturálním  a organizačním  článkem Hospodářské komory 

České republiky. 

5.2  Komora zprostředkovává a  zabezpečuje přímý styk Hospodářské komory  České 

republiky s jejími členy. 

5.3  Komora zajišťuje úkoly Hospodářské komory České republiky v rámci  příslušného 

územního celku. 

5.4  Vnitřní  uspořádání Komory organizuje  její statut, případně   jednací řád,  přičemţ 

statut je interní normou vyšší váhy. 

 

(6) Název komory: 

    česky:  Hospodářská komora Jihlava 
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čl. II. 

Členství v komoře 

 

(1) Členy  Hospodářské  komory  mohou  být  právnické osoby (PO) a fyzické   osoby 

(FO), které  mají sídlo nebo bydliště na území České republiky,   provozují  podnikatelskou 

činnost   s   výjimkou  činnosti  v   zemědělství,  potravinářství  a  lesnictví  a   nejsou  

profesně   organizovány podle jiného zákona. 

 

(2) Členy  Agrární komory mohou  být právnické a  fyzické osoby,   které  mají   sídlo 

nebo  bydliště  na  území  České  republiky,   provozují   podnikatelskou  činnost   v   oblasti  

zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou i profesně organizovány podle   jiného zákona. 

 

(3) Splňuje-li  právnická  osoba  nebo  fyzická  osoba současně podmínky podle  odstavce 

(1) i (2), postačí, je-li členem pouze jedné komory. Souběţné členství v obou komorách není 

vyloučeno. 

 

(4) Členství v komorách zaniká  osobám uvedeným v odstavcích 2.1 a  2. 2 jako  členství 

ve společenstvu, jsou-li členy společenstva (§ 3   odst.  1 a  5 zákona 301/92 Sb.)  nebo jako  

členství v  okresní   komoře   v  ostatních   případech,  to nevylučuje,  aby   člen   společenstva 

byl současně členem okresní komory. 

 

(5) Členství  v komoře je  dobrovolné, vzniká osobám  uvedeným v  odstavci 1. dnem 

přijetí na základě  členské přihlášky schválené  představenstvem Komory. 

 

(6) Členství  ostatních   právnických  a   fyzických  osob  je  dobrovolné  a  vzniká na  

základě  členské  přihlášky schválené představenstvem Komory nebo  společenstva. 

 

(7) Členství v  komoře zaniká  

 a) úmrtím v případě FO, zánikem v případě PO 

 b) zánikem oprávnění k podnikatelské činnosti, 

 c) přemístěním bydliště, respektive sídla mimo území ČR 

 d) u FO dnem právní moci rozhodnutí   o  ztrátě   nebo  omezení   způsobilosti k   

           právním úkonům 

 e) dnem,  na němţ se člen  s Komorou dohodnou v  dohodě o zániku   členství 

 f). dnem doručení oznámení člena o jeho vystoupení z Komory 

 g) dnem rozhodnutí  představenstva Komory  o vyloučení  člena z   Komory 

(9) Členu Komory můţe být výkon práv a povinností vyplývající z   členství v  Komoře 

pozastaven za  podmínek a z důvodů stanovených   vnitřním  předpisem Komory. 
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(10) Člen můţe být vyloučen, neplatí-li členské příspěvky nebo jestliţe jiným hrubým 

způsobem porušuje členské povinnosti. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, 

rozhoduje představenstvo Komory. 

 

(11) Uhrazený členský příspěvek za příslušný rok se při zániku členství nevrací. 

   

čl. III 

Působnost  HK 

 

(1)   Komora  zabezpečuje  přímý  vztah  Hospodářské komory České republiky k členům,   

projednává  záleţitosti   svých  členů,   koordinuje činnost a společné  zájmy  svých  členů,  

společenstev  a   komor  a  zastupuje   jejich   zájmy.  Do působnosti Komory patří   zejména: 

 

 a) poskytovat svým  členům  poradenské  a konzultační  sluţby v otázkách  spojených 

    s podnikatelskou činností, zejména  zabezpečováním komplexních a  systematických  

    informací  pro   činnost členů, 

 b) vydávat vyjádření podle zvláštních předpisů a stanoviska, 

   c)  organizovat  vzdělávací  činnost  a  spolupracovat  s orgány   státní  správy  v       

    zajišťování  informačního servisu, profesního   vzdělávání  a   vorem  rekvalifikace a  

      při  řešení  problémů   zaměstnanosti, 

 d)  na  základě  předchozího  souhlasu  zabezpečovat propagaci a šíření  informací o 

      jejich podnikatelské činnosti, 

 e)  dbát,   aby  její   členové  vykonávali  podnikatelskou  činnost   odborně a v  

souladu       s obecně závaznými právními předpisy, 

 f) zřizovat a spravovat zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a        

    vzdělanosti, 

 g)  vykonávat vlastní  hospodářskou činnost  na podporu  řádného   plnění svých  

úkolů       a v souladu se svým posláním, 

 h)  podílet se  ve své  působnosti na  odborné přípravě k výkonu povolání a 

podporovat       školská zařízení zřízená k tomuto účelu, 

  i) vést dílčí evidenci členů Komory pro příslušné území, 

   j) rozhodovat  o svých vnitřních poměrech  a o pravidlech svého   jednání. 

 

(2)  Komora spolupracuje s orgány státní správy téţ svou činností   na tvorbě  a  

připomínkách k  obecně závazným právním  předpisům,   jakoţ i účastí na   jednáních, 

týkajících se hospodářské politiky   a podnikání, ekonomických nástrojů   a ochrany trhu a 

podnikatelů. 

 

(3)   Komora  vykonává   svou   působnost  téţ  tím,  ţe projednává   návrhy,   podněty ,  

připomínky  a  stíţnosti  členů,  Hospodářské   komory České  republiky a společenstev. 
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(4)   Komora  dále   můţe  projednat   na  návrh  člena  spory  s  jiným   členem v případě  

nepoctivého   obchodního   styku nebo  v jiných  obchodních a  hospodářských sporech, 

jejichţ  rozhodování není v   kompetenci jiného orgánu. 

 

 

 čl. IV. 

Orgány komory 

 

(1)  Orgány Komory jsou: 

   a) shromáţdění delegátů (zástupců), 

   b) představenstvo Komory, 

   c) předseda a místopředsedové, 

   d) dozorčí rada 

 

(2)   V případě  potřeby můţe  Komora a  představenstvo z členů,   popř.  externích          

odborníků  z  teorie  a praxe  zřizovat odborné   sekce a komise. 

 

(3)  Činnost Komory zabezpečuje úřad Komory. 

 

(4)  Čelem představenstva a dozorčí rady je vţdy fyzická osoba. Pokud fyzická osoba 

zastupuje člena HK, který je právnickou osobu, je nutný k volbě písemný souhlas tohoto člena 

(tj. právnické osoby) k výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady. Souhlas lze 

odvolat před započetím funkčního období.  

Poţádá-li právnická osoba, která souhlas dle předchozího odstavce udělila,  o odvolání člena 

představenstva či dozorčí rady zvoleného za tuto právnickou osobu, je povinno 

představenstvo na následující řádné nebo mimořádné valné hromadě  zařadit do programu 

odvolání a volbu  tohoto člena orgánu.  

(5)  Členství v orgánech Komory je nezastupitelné. 

 

čl. V. 

Funkční období orgánů komory 

 

(1)  Funkční období předsedy, místopředsedy, členů představenstva Komory a dozorčí 

rady je tříleté 

(2)  Členové těchto orgánů mohou být voleni opětovně 

(3)   Předsedovi, místopředsedům, členům představenstva Komory a dozorčí rady můţe být  

na základě rozhodnutí shromáţdění delegátů přiznána za výkon funkce odměna.  Přesné   

podmínky  vyplácení   odměny i náhrad  stanoví v souladu  s obecně   závaznými předpisy 

shromáţdění  delegátů.   
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čl. VI. 

    Působnost v orgánech komory  

     

(1)  Orgány  Komory   mohou   jednat   a  rozhodovat   pouze  o  záleţitostech,  které  

podle  zákona,  statutu  Komory či tohoto   jednacího řádu náleţí do jejich  působnosti. 

 

(2)   Členové orgánů  Komory  jsou  povinni vykonávat  své funkce   svědomitě, plnit  

řádně  svěřené  úkoly  a dodrţovat  obecně  závazné   právní   předpisy,  statut,   jednací a  

volební  řád  Komory, popř.   další  vnitřní  normy  Komory,  jsou-li  v  působnosti. 

 

(3)  Pokud členové orgánů Komory způsobí Komoře škodu, odpovídají  za ni v  rozsahu 

stanoveném obecně závaznými právními předpisy. 

 

(4)  Pokud člen voleného  orgánu neplní řádně povinnosti plynoucí z jeho funkce,  můţe 

jej  před uplynutím funkčního období odvolat   orgán, který jej zvolil. 

 

(5)  Člen voleného orgánu Komory můţe  z funkce odstoupit. Účinky odstoupení nastávají 

dnem doručení písemného vyrozumění předsedovi, v případě odstoupení předsedy doručením 

některému z místopředsedů komory. 

 

(6)  Dnem účinnosti odvolání člena  nebo jeho odstoupení z funkce   nastupuje  na    jeho 

místo  náhradník  podle stanoveného pořadí.   Totéţ platí i v tom případě, ţe členu voleného 

orgánu Komory zanikne členství v Komoře. 

 

 

(7)   Není-li  náhradník  zvolen,  můţe  příslušný volený orgán  do doby, neţ bude   

provedena řádná   volba nového  člena voleného orgánu, určit zástupce. Zastupující   člen má 

práva a povinnosti  řádného člena voleného orgánu. 

 

(8)    Jestliţe zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu komory, ukončí 

svoji účast v této právnické osobě, je tato právnická osoba povinna do 30 dnů ustanovit svého 

nového zástupce. Neučiní-li tak, nastupuje na místo právnické osoby náhradník podle 

stanoveného pořadí. 

(9) Funkce   člena   představenstva   a   dozorčí   rady  jsou   neslučitelné 

 

 

čl. VII 

Shromáždění delegátů 

 

(1)   Shromáţdění  delegátů  je  nejvyšším  orgánem  Komory,  kde   uplatňují  členové  

komory  prostřednictvím  svých  zástupců své   právo podílet se na činnosti Komory. 
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(2)   Shromáţdění delegátů  rozhoduje o  všech zásadních otázkách Komory. Do jeho 

působností patří zejména: 

 

a)   volit   a    odvolávat   předsedu,   členy   představenstva  a  dozorčí  rady,  jakoţ  i 

náhradníky  do těchto   orgánů, 

 

 b) schvalovat, měnit a rušit statut Komory, 

 

 c) volit  zástupce na sněm Hospodářské  komory České republiky z   řad   členů      

     Komory, 

 

 d)  schvalovat  sloučení  Komory  s  jinými  komorami,  případně   rozdělení  

regionální   komory, 

 e) stanovit hlavní úkoly Komory, 

 f)   schvalovat    rozpočet   Komory,   její    účetní   závěrku   představenstva a dozorčí 

      rady o činnosti a hospodaření, 

 

 g) schvalovat zásady odměňování pracovníků Komory, 

 

 h) rozhodovat o pozastaveném rozhodnutí představenstva Komory, 

 

 i) rozhodovat o dalších záleţitostech Komory, jejichţ rozhodnutí  si vyhradila. 

 

čl. VIII 

                             

(1)  Shromáţdění  delegátů se koná  podle potřeby, nejméně  však   jednou  ročně.    

Svolává  jej  představenstvo  písemnou pozvánkou   nejméně patnáct dnů přede  dnem jeho 

konání. 

 

(2)  Představenstvo je povinno  shromáţdění delegátů svolat vţdy,   nejpozději do  dvou 

měsíců od  doručení ţádosti, poţádá-li  o to  písemně 

 

 a) nejméně jedna třetina delegátů Komory, nebo 

 

 b) dozorčí rada Komory. 

 

Ţadatelé předloţí současně návrh programu jednání. 
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čl.  IX 

Představenstvo Komory 

 

(1)   Představenstvo Komory  je řídícím,  výkonným a  statutárním   orgánem   Komory.  

Řídí  činnost   Komory  a  rozhoduje  o  všech   záleţitostech,  pokud  nejsou  zákonem, 

statutem,  tímto jednacím   řádem či usnesením shromáţdění  vyhrazeny jinému orgánu 

Komory. 

 

(2)    Za  svou   činnost  odpovídá   představenstvo  shromáţdění   delegátů. 

 

(3)  Členy představenstva jsou  předseda, místopředsedové a další   členové. 

 

(4)  Představenstvo má 17 členů. 

 

čl. X 

(1)  Představenstvo zejména: 

 a) připravuje podklady pro jednání shromáţdění delegátů Komory a   zajišťuje  výkon 

      jeho usnesení, 

 

 b) odpovídá za hospodaření s majetkem Komory, 

 

 c) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí předsedy a místopředsedy, 

 

 d) jmenuje a odvolává ředitele úřadu Komory, 

 

 e) rozhoduje o přijetí za člena Komory a o jeho vyloučení. 

 

(2)  Mimo úkolů stanovených zákonem představenstvo dále: 

 a) řídí činnost Komory, 

 

 b) stanoví organizaci úřadu Komory a počet jeho pracovníků, 

 

 c) vykonává vůči pracovníkům Komory zaměstnavatelská práva, 

 

d) schvaluje neodkladná opatření a rozhodnutí učiněná předsedou Komory v době 

mezi zasedáními představenstva, 

 e)  vytváří odborné sekce a  komise Komory,  jmenuje a  odvolává   jejich členy. 
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(3)  Představenstvo je oprávněno  jednat jménem Komory navenek ve  všech  věcech. 

 

(4)  Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná   forma,   podepisuje  

předseda,  případně  pověřený místopředseda,   společně s jedním  členem představenstva. 

 

(5)   Členové představenstva  jsou oprávněni  činit jménem Komory   právní úkony    nutné 

ke splnění uloţených  úkolů pouze tehdy, kdy   je to stanoveno statutem  nebo jednacím 

řádem. 

 

(6)   Představenstvo můţe  na základě  písemné plné  moci pověřit   zastupováním  Komory 

i jiné osoby. 

 

čl. XI 

Úřad Komory 

 

(1)  Úřad Komory je  výkonným orgánem Komory. Zabezpečuje činnost   Komory po   

stránce organizační, administrativní a hospodářské. 

 

(2)  Úřad Komory zejména: 

   a) vede administrativu a zajišťuje běţný chod Komory, 

   b) připravuje podklady pro jednání orgánů Komory, 

 c) zabezpečuje  činnost orgánů, sekcí,  komisí a pomocných  nebo   poradních orgánů     

     Komory, 

 d) plní další úkoly podle pokynů představenstva Komory. 

 

 

(3)  Úřad  Komory řídí a za  jeho činnost odpovídá představenstvu Komory  ředitel,  který  

je pracovníkem Komory. Ředitel zejména  zajišťuje a provádí rozhodnutí představenstva 

Komory a podává o plněních hlavních úkolů představenstvu Komory zprávy. Za práci a   

hospodaření úřadu odpovídá ředitel úřadu  představenstvu Komory. 

 (4)  Ředitel úřadu Komory nebo jiní pracovníci úřadu mohou jednat   jménem  Komory  ve 

věcech týkajících se  činností úřadu v rozsahu  zmocnění daného vnitřními předpisy Komory. 

 

(5)  Úřad Komory tvoří  pracovníci Komory. Pracovník Komory nesmí   být  podnikatelem 

nebo se podílet na podnikání jiných právnických   nebo  fyzických osob,  nesmí vykonávat  

činnost jako  statutární   orgán nebo  člen statutárního nebo  jiného   orgánu  jiné právnické   

osoby,  která  vykonává  podnikatelskou  činnost. 
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čl. XII 

 

(1)  Tento statut schválilo shromáţdění delegátů (zástupců) dne 17. 4. 1999 s okamţitou 

působností. 

(2) Čl. I odst. (4) byl změněn usnesením shromáţdění delegátů dne 17.4.2000. 

(3) Čl. VII odst. (2) písm. a) byl změněn usnesením shromáţdění delegátů dne 16.5.2002. 

(4) Čl. IV. odst. (4) byl změněn usnesením shromáţdění delegátů dne 21.4.2004 

(5) Čl. I odst. (4) byl změněn usnesením shromáţdění delegátů dne 30.3.2006 

 

 

V Jihlavě dne 30.3.2006  

 

 

 

 

      Ing. Jiří Šubrt 

      předseda představenstva 

* * * 


