Statut
Okresní hospodářské komory Olomouc

Část první
Základní ustanovení
čl. 1
1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona
2.
3.

4.
5.

6.

č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky.
Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, prosazování a ochraně zájmů svých členů.
Komora je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku.
Komora má sídlo v Olomouci, tř. Kosmonautů 1288/1.
Komora je samostatná a apolitická organizace, která působí nezávisle na politických stranách,
státních orgánech a orgánech územní samosprávy.
Název je Okresní hospodářská komora Olomouc.

čl. 2
Členství v Komoře
1. Komora sdružuje právnické a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou činnost a jsou
2.

3.

4.

5.

zapsané v seznamu HK ČR a Komory.
Členství podnikatelů je dobrovolné. Na základě písemné žádosti podnikatele rozhoduje o jeho
přijetí za člena představenstvo Komory. Člen živnostenského společenstva může být členem
komory a naopak. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů a
zaplacením členského příspěvku.
Členství v Komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů Komory na základě:
a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti
b) úmrtí
c) zániku právnické osoby
d) oznámení o vystoupení
e) vyloučení
Vystoupením zaniká členství ke konci kalendářního roku, nejdéle však uplynutím šesti měsíců
ode dne, kdy člen písemně oznámí vystoupení představenstvu Komory. V případě, že člen
Komory oznámí vystoupení dříve než šest měsíců před koncem kalendářního roku, je dnem
výmazu poslední den kalendářního měsíce, v němž uplyne šest měsíců ode dne oznámení.
Členu může být ukončeno členství, neplatí-li členské příspěvky nebo jestliže jiným hrubým
způsobem porušuje členské povinnosti. Ukončení členství musí být členu písemně oznámeno a
o vyloučení člena rozhoduje představenstvo Komory.

čl. 3
Působnost Komory
1. V souladu se svým posláním Komora zejména
a) koordinuje společné zájmy svých členů vůči správním úřadům a orgánům územní
samosprávy, vyjadřuje se k jejich legislativním návrhům a jiným opatřením zejména z
hlediska komplexního posouzení ekonomických důsledků pro hospodářskou sféru,
b) vede evidenci členů Komory,
c) poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům v otázkách spojených s
podnikatelskou činností,
d) šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních
předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se
zahraničím, A v souvislosti s tím vydává a rozšiřuje informativní a odborné publikace.
e) organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány státní správy v zajišťování
informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti,
f) zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, na
základě jejich předchozího souhlasu,
g) vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v
mezinárodním obchodě na základě pověření daného Komoře,
h) navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s
nimi dohody,
i) zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
j) spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod,
k) podporuje zařízení k přípravě k výkonu povolání,
l) organizuje vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů.

čl. 4
Práva a povinnosti člena
1. Člen Komory má právo volit a být volen do orgánů Komory a využívat služeb poskytovaných
Komorou. Za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je statutárním
orgánem nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu.
2. Člen Komory má povinnost dodržovat statut, jednací a volební řád Komory, řádně platit členské
příspěvky a vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu se zákony a obecně
závaznými právními předpisy.

Část druhá
čl. 5
Orgány Komory
1. Komora má tyto orgány:
a) shromáždění delegátů
b) představenstvo Komory
c) předsedu představenstva Komory (dále jen Předseda) a dva místopředsedy
představenstva Komory (dále jen místopředsedové)
d) dozorčí radu Komory.
2. Funkční období orgánů je tříleté.
3. Volební a jednací řád Komory upravuje vnitřní poměry, zejména délku funkčního období, počet
členů volených orgánů a způsob jejich volby, způsob jednání orgánů Komory, jakož i pravomoci
a rozhodování orgánů.
4. Členství v orgánech Komory je nezastupitelné.
5. Členům orgánů Komory může být na základě rozhodnutí shromáždění delegátů přiznána za
výkon funkce odměna. Náhrada hotových výdajů bezprostředně spojených s činností orgánů,
bude jeho členům vyplácena.

čl. 6
Shromáždění delegátů
1. Nejvyšším orgánem Komory je shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů je tvořeno členy
Komory. Každý člen Komory je na shromáždění současně delegátem. ( dále jen delegát )
2. Shromáždění delegátů se řídí schválenými základními dokumenty Komory, tj. Statutem,
Jednacím řádem a Volebním řádem.
3. Shromáždění delegátů:
a) volí a odvolává Předsedu, místopředsedy, členy představenstva a dozorčí rady Komory.
Volba Předsedy se koná tajným hlasováním
b) schvaluje, mění a ruší statut Komory, který nesmí být v rozporu se statutem a dalšími
základními dokumenty HK ČR
c) volí zástupce na sněm HK ČR z řad členů Komory
d) schvaluje sloučení Komory s jinými komorami.
e) stanoví hlavní úkoly Komory
f) schvaluje rozpočet Komory, její účetní závěrku a zprávu představenstva a dozorčí rady
Komory o činnosti a hospodaření
g) schvaluje zásady odměňování pracovníků Komory
h) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva Komory
i) rozhoduje o dalších záležitostech Komory, jejichž rozhodnutí si vyhradila
j) schvaluje výši členských příspěvků

čl. 7
Představenstvo Komory
1. Představenstvo Komory je řídícím a statutárním orgánem Komory, za svou činnost odpovídá
shromáždění delegátů.
2. Členy představenstva Komory jsou Předseda, dva místopředsedové a šest dalších členů.
3. Představenstvo Komory rozhoduje o všech jejích záležitostech, které zákon, statut a jednací řád
nebo usnesení shromáždění delegátů nesvěřují jinému orgánu Komory.
4. Představenstvo Komory zejména:

a) připravuje podklady pro jednání shromáždění delegátů a zajišťuje výkon jejich usnesení
b) rozhoduje o přijetí za člena Komory a o vyloučení
c) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí Předsedy a místopředsedů
d) odpovídá za hospodaření s majetkem Komory
e) jmenuje a odvolává ředitele úřadu Komory
f) rozhoduje o organizační struktuře úřadu Komory a jeho složek
5. Představenstvo Komory svolává Předseda nejméně čtyřikrát za rok. Představenstvo Komory je
usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, usnesení je platné v případě, že
pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných.

čl. 8
Předseda
1. Předseda zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem.
2. Předseda svolává a řídí jednání představenstva Komory, dohlíží na činnost úřadu Komory a
vykonává další činnosti, které mu stanoví statut, usnesení shromáždění delegátů nebo
představenstva Komory.
3. V době nepřítomnosti zastupuje Předsedu jím pověřený místopředseda nebo jiný jím pověřený
člen představenstva Komory.
4. Předseda je současně místopředsedou představenstva Krajské hospodářské komory
Olomouckého kraje.

čl. 9
Dozorčí rada Komory
1. Dozorčí rada Komory je kontrolním orgánem Komory. Za svou činnost odpovídá shromáždění
delegátů.
2. Dozorčí rada Komory:
a) Kontroluje hospodaření a činnost Komory v plném rozsahu její činnosti dle zákona č.
301/1992 Sb. v platném znění nebo usnesením shromáždění delegátů.
b) Pozastavuje výkon rozhodnutí Předsedy a místopředsedů, jsou-li v rozporu se
základními dokumenty, obecně závaznými právními předpisy, nebo ostatními předpisy
Komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu k dalšímu projednání.
c) Pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s obecně závaznými
právními předpisy, tímto statutem nebo ostatními předpisy Komory, pozastavené
rozhodnutí předkládá k rozhodnutí shromáždění delegátů.
d) Činnost dozorčí rady Komory řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů
dozorčí rady Komory.
e) Členství v dozorčí radě Komory je neslučitelné s členstvím v představenstvu Komory
nebo HK ČR. Členem dozorčí rady nemůže být pracovník Komory nebo pracovník HK
ČR.

čl. 10
Úřad Komory
1. Výkonným orgánem Komory je úřad Komory.
2. 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.
3. Úřad Komory:
a) vede administrativu a zajišťuje běžný chod Komory
b) připravuje podklady pro jednání orgánů Komory

c) připravuje a zpracovává podklady pro činnost orgánů, sekcí, komisí a pomocných nebo
poradních orgánů Komory
d) plní další úkoly podle pokynů představenstva Komory
4. Úřad Komory řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu Komory ředitel, který je jeho
pracovníkem.
5. Ředitel úřadu Komory nebo jiní pracovníci Komory mohou jednat jménem Komory ve věcech
týkajících se činností úřadu v rozsahu zmocnění daného vnitřními předpisy Komory, nebo
rozhodnutím představenstva.

čl. 11
Hospodaření Komory
Komora samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří na základě ročního rozpočtu, který
schvaluje shromáždění delegátů.
2. Příjmy Komory tvoří členské příspěvky, dary, dotace a vlastní hospodářská činnost.
1.

čl. 12
Čestné členství
1. Za zásluhy o rozvoj činnosti Komory a kvality podnikatelského prostředí může být uděleno
shromážděním delegátů nebo náhradním
představenstvu Komory s hlasem poradním.

shromážděním

delegátů

čestné

členství

Schváleno shromážděním delegátů Okresní hospodářské komory Olomouc dne 3. dubna 2017.
Schválením tohoto statutu zaniká platnost dosavadního statutu ze dne 29. března 2007.

v

