Statut
Okresní hospodářské komory Klatovy
I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Vznik okresní hospodářské komory
Okresní hospodářská komora vznikla na ustavujícím shromáždění delegátů v Klatovech
dne 8.2.1993 na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb., zákona
č. 223/1994 Sb. a pozdějších předpisů,
Článek 2
Obchodní jméno a sídlo okresní hospodářské komory
Obchodní jméno zni:
Sídlo komory je:

Okresní hospodářská komora Klatovy
339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 154

Článek 3
Působnost okresní hospodářské komory
(1) Okresní komora zejména:
a) zapisuje v souladu s vnitřními předpisy Hospodářské komory do seznamu členů
informace o přijatých členech komory nebo o změnách v údajích týkajících se členů
komory,
b) poskytuje poradenské a konzultační služby podnikatelům v otázkách spojených s
podnikatelskou činností,
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c) organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány veřejné správy v rámci své místní
působnosti v zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti,
d) na základě předchozího souhlasu členů komory zabezpečuje propagaci a šíření
informací o jejich podnikatelské činnosti,
e) spolupracuje s ostatními složkami Hospodářské komory a dalšími subjekty
zapojenými v hospodářské komoře, na základě dohod uzavřených na regionální úrovni
spolupracuje i s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy, sdruženími a
komorami,
f) navazuje a rozvíjí styky s obdobnými komorami, podnikatelskými svazy,
zaměstnavatelskými svazy a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody,
g) zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
h) v odůvodněných případech zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodním sporům
mezi svými členy,
i) podporuje zařízení k přípravě k výkonu povolání,
j) vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů,
k) zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk hospodářské komory s jejími členy a
naopak; v odůvodněných případech zřizuje v rámci své působnosti za účelem
kvalitnějšího poskytování služeb a k zajištění lepšího kontaktu se členy komory a
podnikatelskou veřejností oblastní střediska; oblastní střediska nemají vlastní právní
subjektivitu, jsou součástí okresní komory a jejich vnitřní organizace navazuje dle
potřeby jak na komorovou síť, tak na komorovou strukturu,
l) zajišťuje plnění úkolů hospodářské komory.
(2) Okresní komora vykonává svou výše uvedenou činnost v rámci své místní
působnosti tj. v rámci příslušného územního celku, pro který byla zřízena; místní
působnost regionální komory je vymezena místní působností okresních komor, z nichž
byla vytvořena.
(3) V případě, kdy ustavená okresní komora je po dobu delší jednoho roku nefunkční, tj.
neplní po dobu delší jednoho roku své povinnosti vyplývající jí ze zákona a ze
základních vnitřních předpisů hospodářské komory, může z rozhodnutí představenstva
hospodářské komory plnit úkoly okresní komory jiná okresní komora. O prohlášení
okresní komory za nefunkční pro účely podání návrhu na její zrušení rozhoduje sněm
hospodářské komory.
(4) Shromáždění delegátů okresní komory volí z řad členů komory dva zástupce na
sněm hospodářské komory.
Článek 4
Členství v hospodářské komoře
(1) Podnikající fyzická nebo právnická osoba se může stát členem komory při splnění
podmínek stanovených zákonem pro členství v okresní hospodářské komoře (§ 5 odst.
1 zákona), pokud ji na základě písemné přihlášky přijme za člena komory
představenstvo okresní komory nebo společenstva. Začleněním společenstva do
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hospodářské komory se člen tohoto společenstva, pokud již není členem komory
prostřednictvím jiného společenstva nebo okresní komory, stává členem komory, pokud
splňuje podmínky stanovené zákonem a vnitřními předpisy hospodářské komory.
(2) Práva a povinnosti člena komory vznikají dnem zápisu do seznamu členů, který je
veden hospodářskou komorou. Složky hospodářské komory jsou povinny bez
zbytečného odkladu v souladu s vnitřními předpisy hospodářské komory zapsat do
seznamu členů informace o přijatých členech komory nebo o změnách v údajích
týkajících se členů.
(3) Členství v hospodářské komoře je jednotné. Právnické a fyzické osoby splňující
podmínky stanovené zákonem pro členství v hospodářské komoře, které řádně plní své
členské povinnosti, mohou být členy komory pouze prostřednictvím okresní komory
nebo prostřednictvím společenstva. Pro účely jednotné evidence členů komory jsou
členové komory registrováni vždy jen u jedné okresní komory nebo jen u jednoho
společenstva (kmenové členství). Člen komory si může zvolit, u které okresní komory
nebo společenstva chce být v kmenovém členství; jinak je člen registrován jako
kmenový člen u té složky, kde byl přijat za člena komory.
(4) Kromě toho, že je člen komory registrován u okresní komory nebo u společenstva
jako kmenový člen (odst. 3 tohoto článku), může být současně zapojen do činnosti jiné
okresní komory nebo jiného společenstva; podmínkou je souhlas představenstva této
složky (nekmenové členství). Člen pak bude evidován v evidenci členů hospodářské
komory také u této další složky hospodářské komory jako nekmenový člen; údaj o
nekmenovém členství bude vyznačen v seznamu členů. V případě zapojení člena
komory do činnosti více složek hospodářské komory je člen započítáván do celkového
počtu členů komory jen jednou, a to tam, kde má kmenové členství.
(5) Člen komory je oprávněn zejména
a) v souladu se zákonem, statutem a volebním řádem hospodářské komory volit a být
volen do orgánů hospodářské komory; člen orgánu hospodářské komory je pro řádný
výkon své funkce v tomto orgánu povinen doložit splnění podmínek stanovených pro
výkon funkce v tomto orgánu v souladu s § 4 odst. 1 a 2 volebního řádu příslušnými
doklady ne staršími 30 dnů, které předá úřadu hospodářské komory na jeho vyžádání,
b) využívat služeb poskytovaných hospodářskou komorou,
c) obracet se ke smírčí komisi hospodářské komory,
d) podílet se na činnosti hospodářské komory a předkládat své podněty, připomínky a
návrhy,
e) požívat ochranu svých zájmů podle zákona a práv vyplývajících z členství v
hospodářské komoře,
f) požívat veškerých výhod, které hospodářská komora svým členům poskytuje,
g) být informován o vyřízení podnětů, návrhů, stížností a připomínek,
h) prezentovat své členství v hospodářské komoře a užívat logo hospodářské komory v
souladu s vnitřními předpisy hospodářské komory.
(6) Člen komory je povinen zejména
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a) vykonávat podnikatelskou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
odborně a v souladu s podnikatelskou etikou,
b) dodržovat statut, jednací a volební řád hospodářské komory a vnitřní normy složky
komory, u které je člen komory registrován nebo evidován (čl. 1 odst. 10, písm. m/ a
písm. n/),
c) řádně platit členské příspěvky člena komory stanovené příspěvkovým řádem
hospodářské komory prostřednictvím složky komory, u které je člen komory veden jako
kmenový člen,
d) plnit úkoly, které pro člena komory vyplývají z usnesení orgánů hospodářské komory
a z usnesení orgánů složky hospodářské komory,
e) oznamovat hospodářské komoře prostřednictvím složky komory, u které je člen
komory registrován nebo evidován (čl. 1 odst. 10, písm. m/ a písm. n/), neprodleně
veškeré změny týkající se jeho osoby, které jsou podstatné pro vedení členské evidence
a pro jeho členství v orgánu hospodářské komory,
f) přispívat podle svých možností k plnění úkolů hospodářské komory.
(7) Členství v hospodářské komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů na základě
a) zániku oprávnění člena k podnikatelské činnosti,
b) úmrtí člena komory – fyzické osoby,
c) zániku člena komory – právnické osoby,
d) oznámení člena komory o vystoupení z hospodářské komory,
e) vyloučení člena komory z hospodářské komory na základě rozhodnutí příslušného
orgánu (čl. 2 odst. 9 tohoto statutu),
f) zrušení začlenění společenstva (čl. 1 odst. 5 tohoto statutu), zániku okresní komory
nebo společenstva, pokud je u této okresní komory nebo společenstva člen komory v
kmenovém členství.
(8) Den výmazu tj. zániku členství je:
a) den zániku oprávnění k podnikatelské činnosti resp. (zjistí-li se zánik oprávnění
později) den, kdy orgán hospodářské komory zánik tohoto oprávnění člena komory
zjistil,
b) den úmrtí člena hospodářské komory – fyzické osoby, a to i v případě, kdy bylo úmrtí
člena komory zjištěno později,
c) den zániku člena hospodářské komory – právnické osoby, a to i v případě, kdy byl
zánik člena komory – právnické osoby – zjištěn později,
d) den, kdy člen komory doručil písemné oznámení o vystoupení z hospodářské komory
okresní komoře nebo společenstvu, kde je registrován v kmenovém členství, nebo ústně
do zápisu oznámil vystoupení z hospodářské komory při jednání některého z orgánů
hospodářské komory, jehož je členem, popř. pozdější den uvedený členem komory v
oznámení nebo ústním prohlášení o ukončení členství,
e) den, kterým se rozhodnutí příslušného orgánu o vyloučení člena komory stalo
účinným,
f) den, kterým se rozhodnutí příslušného orgánu o zrušení začlenění společenstva (čl. 1
odst. 5 tohoto statutu) nebo o zániku okresní komory nebo společenstva stalo účinným.
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(9) Člen komory může být z hospodářské komory vyloučen, neplatí-li členské příspěvky
nebo jiným závažným způsobem porušuje členské povinnosti anebo svým jednáním
poškozuje zájmy hospodářské komory nebo její pověst. O vyloučení, které musí být
členu komory písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo okresní komory nebo
společenstva. Rozhodnutí je doručováno na adresu dle seznamu
členů. Zásilka je považována za doručenou dnem převzetí zásilky členem komory nebo
jeho oprávněným zástupcem; rovněž je považována za doručenou desátým dnem po
uložení zásilky na poště, v případě, že si člen komory zásilku přes oznámení doručující
pošty nevyzvedl nebo odmítl vyzvednout, a to i když se člen komory o zásilce
nedověděl.
(10) Členové orgánů hospodářské komory jsou povinni neprodleně uvědomit orgán, do
kterého byli zvoleni, že nesplňují podmínky stanovené pro výkon funkce v orgánu
hospodářské komory (§ 4 odst. 1 a odst. 2 volebního řádu hospodářské komory).
(11) Úřad hospodářské komory je povinen pravidelně ověřovat, zda členové orgánů
hospodářské komory splňují podmínky pro výkon funkce v orgánech hospodářské
komory.

II.

ORGANIZACE OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

Článek 5
Orgány okresní hospodářské komory
(1)

Orgány okresní hospodářské komory jsou:

A; shromáždění delegátů
B: představenstvo
C: předseda a 3 místopředsedové
D: dozorčí rada
(2) Postavení a působnost představenstva
a) představenstvo je řídícím orgánem okresní hospodářské komory.
Za svou činnost odpovídá. shromáždění delegátů, řídí činnost
a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či
usnesením shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu komory,
b) členy představenstva jsou předseda, místopředseda a další členové,
c) představenstvo má nejméně 9 členů, nejvýše 13 členů,
d) představenstvu přísluší působnosti stanovené zákonem,
e) funkční období představenstva je 3 roky, neskončí však dříve než vznikne nové
představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná,
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f) člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným
představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení
projednalo nebo mělo projednat shromáždění delegátů,
g) představenstvo je oprávněno nanejvýš za jednoho člena představenstva, jehož
členství v představenstvu zaniklo nebo který se své funkce vzdal, kooptovat náhradního
člena představenstva na dobu do konce volebního období,
h) představenstvo má právo rozhodnout o zřízení provozovny nebo jednatelství.

Článek 6

Jednací řád okresní komory
(1) Svolavatel
a) Jednání orgánů okresní komory připravuje svolavatel, který v součinnosti s úřadem
okresní komory zabezpečí přípravu pozvánky, program a písemné podklady k
jednotlivým bodům programu, podle kterých orgán zpravidla jedná a rozhoduje.
b) Svolavatelem je, pokud není tímto jednacím řádem výslovně stanoveno jinak:
aa) představenstvo pro shromáždění delegátů,
bb) předseda pro představenstvo,
cc) předseda dozorčí rady pro dozorčí radu,
dd) nejstarší člen dozorčí rady pro první schůzi dozorčí rady
(2)
Svolávání shromáždění delegátů okresní komory
a) Shromáždění delegátů svolává představenstvo okresní komory nejméně jednou
ročně. Pozvánku na shromáždění delegátů podepisuje předseda okresní komory.
b) Představenstvo okresní komory je povinno svolat shromáždění delegátů nejpozději
do tří měsíců, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů komory
registrovaných u okresní komory (v kmenovém členství) nebo evidovaných (v
nekmenovém členství) nebo dozorčí rada okresní komory.
c) Úřad okresní komory zabezpečí rozeslání pozvánek (s uvedením místa, data a hodiny
zahájení a s návrhem programu jednání) a rozeslání písemných podkladových materiálů
a návrhů tak, aby je členové komory registrovaní u okresní komory (v kmenovém
členství) nebo evidovaní (v nekmenovém členství) obdrželi alespoň 14 dnů před datem
konání shromáždění delegátů.
(3) Svolávání představenstva okresní komory
a) Představenstvo svolává předseda nejméně čtyřikrát za rok.
b) Předseda je povinen představenstvo svolat, požádá-li o to nejméně jedna třetina
členů představenstva nebo dozorčí rada.
c) Pozvánku na jednání představenstva podepisuje předseda. Úřad okresní komory
zabezpečí odeslání pozvánek tak, aby je členové představenstva a předseda dozorčí
rady obdrželi alespoň 7 dnů před zasedáním.
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(4)
Svolávání a jednání dozorčí rady okresní komory. Pro svolávání a jednání
dozorčí rady platí přiměřeně postup jako pro svolávání a jednání představenstva.
(5) Jednání a činnost orgánů okresní komory
a) Jednání shromáždění delegátů řídí předseda nebo jím pověřený člen představenstva.
b) Předseda okresní komory je současně předsedou představenstva a zpravidla řídí
jeho jednání. Místopředsedové jsou současně místopředsedy představenstva. Jednání
představenstva se zúčastňuje předseda dozorčí rady s hlasem poradním, a ředitel úřadu
okresní komory. Jednání dozorčí rady řídí její předseda.
c) Jednání orgánů okresní komory se řídí programem jednání, jehož návrh se uvádí na
pozvánce a je schvalován po zahájení jednání hlasováním. Každý člen příslušného
orgánu může navrhnout změnu či doplnění programu jednání.
d) Právo předkládat návrhy na jednání příslušného orgánu okresní komory mají
svolavatelé, členové orgánů a dozorčí rada. Členové ostatních orgánů okresní komory
nebo kterýkoliv člen komory registrovaný u okresní komory (v kmenovém členství) nebo
evidovaný (v nekmenovém členství) mohou předložení návrhu navrhnout, návrh ale
musí při jednání orgánu předložit člen orgánu; ten, kdo návrh navrhl, má právo být k
projednávání svého návrhu přizván. Orgán může umožnit jiné osobě vystoupení při
jednání orgánu.
e) Shromáždění delegátů a shromáždění členů komory volí:
aa) mandátovou komisi pro ověření účasti a usnášeníschopnosti,
bb) návrhovou komisi pro zpracování usnesení,
cc) volební komisi pro přípravu voleb,
dd) další komise (v případě potřeby).
f) Orgán určí skrutátory pro sčítání hlasů.
g) Orgán určí zapisovatele a ověřovatele zápisu.
h) V úvodu jednání se projednává zpráva o činnosti za uplynulé období. Tuto zprávu
předkládá svolavatel.
i) Ke každému bodu programu se vede rozprava (diskuse). Orgán může rozhodnout o
sloučení diskuse k více bodům programu. V rozpravě vystupují řečníci v pořadí, jak se
přihlásili. Není-li některý z přihlášených přítomen, ztrácí pořadí. Předseda a
místopředsedové mají možnost vystoupit i mimo pořadí. Rozprava se vede k
projednávané věci, jinak může předsedající po upozornění řečníkovi vzít slovo. Členové
orgánu mají v průběhu rozpravy právo na faktickou připomínku nebo na technickou
poznámku, o jejichž zařazení rozhoduje předsedající. Orgán může stanovit maximální
délku rozpravy, diskusního příspěvku, faktické připomínky nebo technické poznámky.
j) Rozpravu je možno ukončit po přednesení příspěvků všech přihlášených, pokud orgán
hlasováním rozhodne rozpravu ukončit s tím, že nepřednesené diskusní příspěvky
odevzdané písemně se stávají součástí zápisu.
(6) Způsob rozhodování orgánů okresní komory
a) Orgány okresní komory rozhodují usnesením, které se přijímá hlasováním. Každý
člen orgánů má jeden hlas. O projednávaných otázkách se zpravidla hlasuje veřejně,
pokud orgán sám nerozhodne jinak. Náležitosti voleb upravuje volební řád.
b) K platnosti usnesení je třeba řádné svolání orgánu a přítomnost nejméně
nadpoloviční většiny jeho členů, není-li dále stanoveno jinak.
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c) Shromáždění delegátů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných delegátů.
Představenstvo a dozorčí rada rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů.
d) Není-li jednání orgánu usnášeníschopné, svolá svolavatel náhradní jednání orgánu
se stejným programem tak, aby se konalo do 21 dnů ode dne, kdy se mělo konat
původní jednání tohoto orgánu. Náhradní jednání orgánu je schopno usnášení bez
ohledu na počet přítomných členů.
e) Po zahájení hlasování se další pozměňovací návrhy nepřijímají. Při hlasování se
hlasuje nejdříve o pozměňovacích návrzích (zpravidla v pořadí v jakém byly podány
nebo podle tematických okruhů), pak o návrhu jako celku. Na návrh člena orgánu je
možné o některém bodu (některých bodech) usnesení hlasovat jednotlivě.
f) Po ukončení hlasování předsedající vyhlásí výsledky hlasování, které se
zaznamenávají do zápisu. Usnesení se vyhotovuje buď písemně jako zvláštní
dokument, nebo je součástí zápisu.
(7) Rozhodování představenstva mimo zasedání
a) jestliže s tím souhlasí všichni členově představenstva, může představenstvo učinit
rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí
vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně,
b) rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání
představenstva,
c) veškerou organizační
činnost, spojenou s rozhodováním mimo zasedání
představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo ředitel Úřadu okresní
hospodářské komory
(8) Postavení a působnost předsedy
a) předseda zastupuje okresní hospodářskou komoru navenek a jedná jejím jménem.
Předseda je odpovědný představenstvu okresní hospodářské komory,
b) svolává a řídí jednání schůze představenstva a navrhuje program,
c) organizuje přípravu schůze představenstva a rozhoduje o přizvání dalších účastníků
jednání,
d) za výkon funkce odpovídá představenstvu,
e) jedná jménem představenstva,
f) předkládá představenstvu ke schválení hlavní úkoly okresní komory, roční účetní
závěrku a další závazné návrhy k projednání týkající se práce aparátu Úřadu okresní
hospodářské komory
g) ve věcech hlavních úkolů okresní komory, roční účetní závěrky předkládá
představenstvu k projednání,
h) předseda je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovat
mlčenlivost o důvěrných skutečnostech a informacích, jejichž prozrazení třetím osobám
by mohlo způsobit okresní hospodářské komoře nebo jejím členům škodu,
i) předseda odpovídá okresní hospodářské komoře za podmínek a v rozsahu
stanoveném obecné závaznými předpisy za škodu, kterou jí způsobil zaviněným
porušením povinnosti při výkonu své funkce.
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(9) Zápis
a) O každém jednání orgánů okresní komory se vyhotovuje zápis. Zápis zpracovává
určený člen orgánu nebo zaměstnanec úřadu okresní komory. Z jednání shromáždění
delegátů nebo shromáždění členů komory se zápis vyhotovuje do 14 dnů ode dne, kdy
se jednání orgánu konalo, z jednání ostatních orgánů se vyhotovuje do 7 dnů od jejich
konání.
b) V zápisu se uvádí datum a místo jednání orgánu, přítomní členové (jmenovitě nebo
přiložením presenční listiny, která obsahuje čitelně uvedené jméno, příjmení, funkci a
podpis), údaj o tom, kdo jednání řídil, program, diskutující a přijatá usnesení s výsledky
hlasování.
c) Zápis ověřují dva určení ověřovatelé nebo se zápis schvaluje na příštím zasedání
orgánu.
d) Zápis je uložen na úřadu okresní komory. Každý člen orgánu okresní komory má k
zápisům přístup a může si z nich činit výpisy.
Článek 7

Volební řád okresní komory
(1)
Volby se konají na území České republiky na základě rovného volebního práva
tajným hlasováním, pokud není zákonem nebo tímto volebním řádem stanoveno jinak.
(2) Právo volit delegáty do shromáždění delegátů má každý člen okresní komory, který
je u okresní komory registrován (v kmenovém členství) nebo evidován (v nekmenovém
členství) ke dni rozeslání pozvánky na jednání shromáždění delegátů.
a) Za právnické osoby má právo volit fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem.
b) Volebního aktu má právo se zúčastnit každý delegát okresní komory.
c) Hlasovací lístky budou předány delegátům na shromáždění delegátů.
d) Vyhotovení hlasovacích lístků zabezpečuje svolavatel.
(3)
Do orgánů okresní komory může být zvolen každý člen komory, který má právo
volit podle tohoto volebního řádu. Za právnické osoby mohou být voleni jen jejich
statutární zástupci nebo členové statutárního orgánu. Členové orgánů okresní komory
musí splňovat podmínky stanovené § 4 odst. 1 a 2 tohoto volebního řádu.
(4)
Funkční období všech zvolených členů orgánů okresní komory je tříleté (viz čl. 1
odst. 11 statutu). Funkční období členů orgánů, kteří byli zvoleni nebo kooptováni v
období mezi jednáními shromáždění delegátů okresní komory a jejichž kooptace byla
dodatečně schválena, a funkční období ostatních členů orgánů okresní komory končí
řádným zvolením nových orgánů okresní komory. Kooptace není možná u předsedy a
místopředsedů okresní komory. Okresní komory jsou povinny trvale sledovat, zda
členové jejich orgánů splňují podmínky pro členství v orgánu hospodářské komory.
(5)
Členství v orgánech okresní komory je nezastupitelné.
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a) Pokud členu orgánu zanikne členství v komoře (tím, že mu členství zanikne jako
fyzické osobě nebo že členství zanikne právnické osobě, kterou zastupuje), zaniká mu
současně členství v orgánu, do něhož byl zvolen.
b) Členství v orgánu okresní komory dále zaniká odstoupením z funkce člena orgánu
nebo jeho úmrtím.
c) Členství v orgánu zanikne také tím, že zvolený člen orgánu okresní komory přestane
být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, za kterou
byl do orgánu okresní komory zvolen
(6) Volby delegátů do shromáždění delegátů okresní komory
a) Delegáti pro shromáždění delegátů okresní komory, která má nejméně 25 členů
komory, mohou být voleni členy komory, kteří jsou u okresní komory registrovaní (v
kmenovém členství) nebo evidovaní (v nekmenovém členství), a to v počtu a způsobem,
který stanoví statut okresní komory.
b) V ostatních případech platí, že delegáty jsou všichni členové komory, kteří jsou u
okresní komory registrovaní nebo evidovaní ke dni rozeslání pozvánky na jednání
shromáždění delegátů.
(7) Volby orgánů okresní komory
a) Shromáždění delegátů volí:
aa) předsedu, místopředsedy a ostatní členy představenstva,
bb) dozorčí radu,
b) Představenstvo okresní komory tvoří předseda, místopředsedové a další členové
představenstva v počtu stanoveném statutem okresní komory. Předseda okresní komory
a místopředsedové jsou voleni samostatně; předseda okresní komory je volen tajně.
c) Dozorčí rada je volena v počtu stanoveném statutem okresní komory. Dozorčí rada
volí svého předsedu na jednání dozorčí rady.
(8) Volba předsedy okresní komory
a) Kandidáti na předsedu mohou být navrhováni jen z řad členů komory.
b) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidát bezprostředně po návrhu ústně nebo musí
být předložen písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
c) Kandidát má při vyjádření souhlasu 3 minuty na to, aby se představil.
d) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přijímání
kandidátů.
e) Kandidáti se napíšou na tabuli tak, jak byli navrženi, nebo v abecedním pořadí.
f) Po výzvě k hlasování napíše každý delegát přítomný na shromáždění delegátů
okresní komory (tj. s právem hlasovat) na rozdaný hlasovací lístek jedno jméno spolu s
pořadovým číslem kandidáta tak, jak je napsáno na tabuli a vhodí lístek do hlasovací
urny.
Jinak
upravené
hlasovací
lístky
jsou
neplatné.
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g) Po ukončení voleb volební komise sečte hlasy jednotlivých kandidátů a kandidát,
který získal nadpoloviční většinu hlasů, je zvolen předsedou okresní komory. Je-li více
kandidátů s nejvyšším stejným počtem hlasů, kteří nezískali nadpoloviční většinu hlasů,
postupují tito kandidáti do dalšího kola, kde se volí způsobem podle odst. e – g.
(9) Volba místopředsedy okresní komory
a) Kandidáti na místopředsedu/y mohou být navrhováni jen z řad členů komory
registrovaných a evidovaných u okresní komory.
b) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidáti bezprostředně po návrhu ústně nebo musí
být předložen písemný souhlas kandidátů s kandidaturou.
c) Kandidáti se napíšou na tabuli tak, jak byli navrženi, nebo v abecedním pořadí.
d) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přijímání
kandidátů.
e) Volební komise provede veřejné hlasování o navržených kandidátech jednotlivě.
f) Po ukončení voleb volební komise sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty a kandidáti,
kteří získali nadpoloviční většinu hlasů, jsou zvoleni místopředsedy okresní komory. Je-li
více kandidátů se stejným počtem hlasů, kteří nedosáhli nadpoloviční většiny, nebo
nedosáhne-li potřebný počet kandidátů nadpoloviční většiny hlasů, postupují tito
kandidáti do dalšího kola, ve kterém se místopředsedou stává ten, kdo získá větší počet
hlasů.
(10) Volba dalších členů představenstva okresní komory
a) Delegáti volí další členy představenstva do počtu stanoveného statutem okresní
komory.
b) Kandidáty mohou delegáti navrhovat volební komisi z řad členů komory
registrovaných a evidovaných u okresní komory.
c) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidát bezprostředně po návrhu nebo musí být
předložen písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
d) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přihlašování
kandidátů.
e) Kandidáti se volí veřejně.
f) Pro zvolení do představenstva rozhoduje absolutní počet získaných hlasů, tzn. že se
stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů a kandidáti, kteří zaujmou v
pořadí místa do počtu volných míst členů orgánů okresní komory, jsou zvoleni.
g) Přesahuje-li počet kandidátů se stejným počtem hlasů stanovený počet volných míst,
postupují tito kandidáti do dalšího kola, ve kterém se členem představenstva stává ten,
který získá větší počet hlasů.
(11) Volba dozorčí rady okresní komory
a) Členové dozorčí rady jsou voleni z řad členů komory.
b) Hlasování je veřejné a postupuje se dle ustanovení upravujících volbu dalších členů
představenstva okresní komory.
(12) Organizace voleb a konání voleb musí být oznámeno delegátům okresní komory v
písemné pozvánce na shromáždění delegátů, kterou představenstvo zašle delegátům
tak, aby ji obdrželi alespoň 14 dnů předem. Současně je tím vyzve k navrhování
kandidátů. Kandidáty mohou být pouze členové komory registrovaní (kmenové členství)
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nebo evidovaní (nekmenové členství) u okresní komory. Každý kandidát musí předat
volební komisi vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou a
že mu nejsou známy překážky jeho volitelnosti.
(13) V případě tajné volby je předseda volební komise povinen zkontrolovat před
zahájením volby za přítomnosti dalších členů komise volební schránku a zapečetit ji.
Dále zkontroluje vybavení volební místnosti, ověří, zda je připraven seznam delegátů
podle prezenční listiny a dostatečný počet hlasovacích lístků. Po provedení kontroly
prohlásí předseda volební komise se souhlasem komise volby za zahájené. Jako první
hlasují předseda a ostatní členové komise. V rámci úpravy hlasovacího lístku delegát na
hlasovacím lístku ponechá jména a příjmení kandidátů, pro které hlasuje. Jména a
příjmení kandidátů, pro které nehlasuje, přeškrtne. Takto upravený hlasovací lístek
vhodí před volební komisí do volební schránky. Podle místních podmínek může být
použit též způsob hlasování, kdy delegáti zapíší na čistý hlasovací lístek jména
kandidátů, které volí. Po ukončení hlasování dá předseda za přítomnosti ostatních členů
volební komise otevřít volební schránku. Komise vyjme hlasovací lístky a porovná jejich
počet se seznamem delegátů. Po vynětí hlasovacích lístků z hlasovací schránky vyloučí
volební komise neplatné hlasovací lístky. Za neplatné se považují hlasovací lístky, na
nichž je hlasováno pro více kandidátů, než odpovídá počtu volených kandidátů, a
hlasovací lístky, které jsou celé přeškrtnuty či jinak znehodnoceny. Na platných
hlasovacích lístcích se sečtou počty hlasů, které byly odevzdány pro jednotlivé
kandidáty.
Článek 8
Působnost a odpovědnost ředitele Úřadu okresní hospodářské komory
a) je jediným odpovědným vedoucím všech pracovníků úřadu a uplatňuje svoji
pravomoc prostřednictvím dalších pracovníků podle platných pracovněprávních předpisů
b) odpovídá představenstvu za celkovou činnost úřadu, zejména za jeho organizaci a
řízení,
c) odpovídá za usnesení představenstva a shromáždění delegátů, pokud má tato
usnesení plnit,
d) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících ze schváleného plánu okresní hospodářské
komory.
e) je povinen o své činnosti a činnosti úřadu podávat představenstvu zprávy v termínech
určených představenstvem,
f) rozhoduje o všech věcech, které nejsou vyhrazeny představenstvu nebo jiným
orgánům,
g) v souladu s ustanovením obchodního zákona jedná jménem komory v obchodních
věcech a to v rozsahu schváleném představenstvem komory,
h) řídí činnost pracovního aparátu úřadu v souladu s obecně závaznými právními,
odvětvovými normami a s usnesením orgánů Hospodářské komory.
i) ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných skutečnostech a informacích, jejichž prozrazení třetím osobám
by mohlo způsobit okresní hospodářské komoře nebo jejím členům škodu,
j) ředitel odpovídá okresní hospodářské komoře za podmínek a v rozsahu stanoveném
obecně závaznými předpisy za škodu, kterou jí způsobil zaviněným porušením
povinností při výkonu své funkce.
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Článek 9
Postavení a působnost dozorčí rady
a) dozorčí rada okresní komory je kontrolním orgánem. Za svoji činnost odpovídá
shromáždění delegátů a podává zprávy o své činnosti,
b) dozorčí rada má nejméně 3 členy,
c) dozorčí radě přísluší kromě působnosti stanovené zákonem zejména:
aa) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, statutu okresní hospodářské
komory a usnesení shromáždění delegátů
bb) přezkoumávat roční účetní uzávěrku a podávat o výsledku zprávu shromáždění
delegátů
cc) svolat mimořádné shromáždění delegátů, vyžadují-li si to zájmy okresní
hospodářské komory nebo jejích členů
dd) předkládat shromáždění delegátů a představenstvu svá vyjádření , doporučení a
návrhy
ee) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví a ostatních dokladů okresní hospodářské
komory.
III.
HOSPODAŘENÍ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
IV.
Článek 10
Evidence a účetnictví okresní hospodářské komory
Evidence a účetnictví okresní hospodářské komory se vedou způsobem odpovídajícím
příslušným obecně závazným právním předpisům.
Článek 11
Roční účetní uzávěrka
a)
sestavení roční účetní uzávěrky, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát okresní
hospodářské komory zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční uzávěrku spolu s
uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 15. března každého roku
dozorčí radě k přezkoumání. Po přezkoumání radou seznámí představenstvo s hlavními
údaji roční účetní uzávěrky shromáždění delegátů, které musí být svoláno nejpozději do
30. června příslušného roku. Dozorčí rada zároveň předloží shromáždění delegátů
zprávu o výsledku svého přezkoumání.
b) roční účetní uzávěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně
závazným předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné
informace o majetkové a finanční situaci , v níž se okresní hospodářská komora nachází
a o výši dosaženého zisku nebo ztrátách vzniklých v uplynulém roce.
Článek 12
Zjednodušená čtvrtletní bilance
Kromě roční účetní závěrky je předseda představenstva povinen zajišťovat zpracování
zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a
finanční situaci okresní hospodářské komory, efektivnosti jejího hospodaření v
uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto
období.
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Článek 13
Rozdělení zisku a krytí ztrát
O rozdělení zisku, případně o krytí ztrát okresní hospodářské komory vzniklých v
uplynulém roce rozhoduje shromáždění delegátů na návrh představenstva.

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14
Změny statutu
O změnách statutu rozhoduje shromážděni delegátů na návrh představenstva. K tomuto
jeho rozhodnuti je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů.
Článek 15
Účinnost statutu
Tento statut okresní hospodářské komory nabývá účinnosti schválením shromáždění
delegátů.

V Klatovech 15. 10. 2009

Ing. Stanislav Karas
předseda představenstva
OHK Klatovy

Ing. Martin Kovář
ověřovatel zápisu ze SD

Ing. Alena Mazancová
ředitelka OHK Klatovy

Ing. Jiří Gabriel
ověřovatel zápisu ze SD
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