STATUT
Okresní hospodářské
komory Břeclav

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

g) zřizuje zařízení a instituce na
podporu podnikání a vzdělanosti,
h) podporuje
zařízení
sloužící
k přípravě k výkonu povolání,
i) vykonává vlastní hospodářskou
činnost na podporu řádného
plnění svých úkolů,
j) zprostředkovává a zabezpečuje
přímý styk se svými členy a
naopak;
v odůvodněných
případech
zřizuje
oblastní
střediska (která nemají právní
subjektivitu),
k) zajišťuje
plnění
úkolů
Hospodářské komory ČR.

Čl. 1

2) Okresní komora je právnickou osobou a
zapisuje se do obchodního rejstříku
1) Okresní hospodářská komora v Břeclavi v souladu s příslušnými zákony.
(dále jen „okresní komora“ nebo
„komora“) je samostatnou právnickou 3) Sídlem Okresní hospodářské komory je
osobou – složkou Hospodářské komory Břeclav 690 02, nám. T. G. Masaryka č.
České republiky – která působí nezávisle 10.
na politických stranách, státních orgánech
a orgánech územní samosprávy. Jejím
Čl. 2
posláním je zejména usilovat o rozvoj
Členství v okresní komoře
podnikatelského
prostředí
v regionu,
podporovat v oborech mimo zemědělství,
potravinářství
a
lesnictví
aktivity 1) Okresní komora sdružuje právnické a
podnikatelů, i při jejich uplatnění fyzické osoby přijaté za její členy. Práva a
v zahraničí, prosazovat a chránit zájmy povinnosti člena vznikají dnem zápisu do
členů komory a ostatních podnikatelů a seznamu členů, zanikají dnem vyškrtnutí
přispívat k vytváření podmínek pro se seznamu členů. Členem Okresní
hospodářské komory se může stát
zajištění jejich podnikatelských aktivit.
podnikající právnická nebo fyzická osoba
při splnění podmínek stanovených pro
V souladu s tímto posláním komora:
a) zapisuje do seznamu členů členství zákonem č. 301/1992 Sb.,
informace o přijatých členech v platném znění. O přijetí za člena
nebo o změnách v údajích rozhoduje představenstvo okresní komory
na základě písemné přihlášky.
týkajících se členů komory,
b) poskytuje
poradenské
a
konzultační služby podnikatelům 2) Člen komory je oprávněn zejména:
a) v souladu se zákonem, statutem a
v otázkách
spojených
volebním řádem komory volit a
s podnikatelskou činností,
být
volen do orgánů komory,
c) organizuje vzdělávací činnost a
jakož
i do orgánů Hospodářské
spolupráci
s orgány
veřejné
komory
ČR; člen orgánu komory
správy v rámci své místní
je
pro
řádný
výkon své funkce
působnosti, zajišťuje informační
v
příslušném
orgánu povinen
servis a pomáhá při řešení
doložit
splnění
podmínek pro
problémů zaměstnanosti,
výkon
funkce
doklady
ne staršími
d) na základě předchozího souhlasu
30
dnů,
které
předá
úřadu
komory
členů komory zajišťuje propagaci
na
jeho
vyžádání,
a šíření informací o jejich
b) využívat služeb poskytovaných
podnikatelské činnosti,
komorou,
e) spolupracuje s ostatními složkami
c)
obracet se ke smírčí komisi
Hospodářské komory ČR a
Hospodářské
komory ČR,
dalšími subjekty zapojenými
d)
podílet
se
na
činnosti komory a
v této komoře, na základě dohod
předkládat
své
podněty,
uzavřených na regionální úrovni
připomínky
a
návrhy,
spolupracuje i s podnikatelskými
e) požívat ochranu svých zájmů
svazy, sdruženími a komorami,
podle zákona a práv vyplývajících
f) navazuje
a
rozvíjí
styky
z členství v komoře,
s obdobnými
institucemi,
f)
požívat
veškerých výhod, které
podnikatelskými svazy,
komora
svým
členům poskytuje,
zaměstnavatelskými svazy a
g)
být
informován
o vyřízení
obdobnými
institucemi
podnětů,
návrhů,
stížností a
v zahraničí a uzavírá s nimi
připomínek,
dohody,

h) prezentovat
své
členství
v komoře a užívat logo komory
v souladu s vnitřními předpisy
komory.
3) Člen komory je povinen zejména:
a) vykonávat
podnikatelskou
činnost odborně a v souladu
s podnikatelskou etikou,
b) dodržovat statut, jednací a
volební
řád
Hospodářské
komory ČR a komory,
c) řádně platit stanovené členské
příspěvky
stanovené
příspěvkovým
řádem
Hospodářské
komory
ČR
prostřednictvím komory,
d) plnit
usnesení
orgánů
Hospodářské komory ČR a
komory,
e) oznamovat komoře neprodleně
veškeré změny týkající se jeho
osoby, které jsou podstatné pro
vedení členské evidence,
f) přispívat podle svých možností
k plnění úkolů komory.
4) Členství v okresní 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 na
základě
rozhodnutí
představenstva okresní komory.
5) Den výmazu tj. zániku členství je:
a) den
zániku
oprávnění
k podnikatelské činnosti resp.
(zjistí-li se zánik oprávnění
později) den, kdy orgán komory
zánik tohoto oprávnění zjistil,
b) den úmrtí člena komory –
fyzické osoby, a to i v případě,
kdy bylo úmrtí člena zjištěno
později,
c) den zániku člena komory –
právnické osoby, a to i
v případě, kdy byl zánik člena
zjištěn později,
d) den, kdy člen komory doručil
komoře písemné oznámení o
vystoupení z komory, nebo den,
kdy ústně do zápisu oznámil
vystoupení při jednání některého
z orgánů komory, jehož je
členem, popř. pozdější den
uvedený členem v oznámení
nebo ústním prohlášení,
e) den, kterým se rozhodnutí

představenstva o vyloučení
člena komory stalo účinným.
6) Člen komory může být vyloučen,
neplatí-li členské příspěvky nebo jiným
závažným způsobem porušuje členské
povinnosti nebo svým jednáním poškozuje
zájmy komory nebo její pověst.
Rozhodnutí o vyloučení je členu
doručováno na adresu dle seznamu členů.
Zásilka je považována za doručenou dnem
jejího převzetí členem nebo jeho
oprávněným zástupcem;
rovněž je
považována za doručenou desátým dnem
po doručení zásilky na poště v případě, že
si člen zásilku přes oznámení doručující
pošty nevyzvedl nebo odmítl vyzvednout,
a to i když se člen o zásilce nedozvěděl.
Čl. 3
Působnost okresní komory
Okresní komora v rámci své působnosti
zejména:
1) Reprezentuje
a
koordinuje
společné zájmy svých členů vůči
Hospodářské
komoře
České
republiky a podává legislativní
návrhy a jiná opatření, zejména
z hlediska
komplexního
posouzení
ekonomických
důsledků pro hospodářskou sféru.
2) Reprezentuje společné zájmy
svých členů vůči zahraničí.
3) Poskytuje
svým
členům
poradenské a konzultační služby
v otázkách
spojených
s podnikatelskou činností.
4) V rámci své působnosti vyvíjí
činnost podle zákona v souladu
s jednacím řádem.
5) Vede evidenci členů okresní
komory.

d) schvaluje
sloučení
komory
s jinými komorami, případně
rozdělení regionální komory,
e) stanoví hlavní úkoly komory,
f) schvaluje rozpočet komory, její
účetní
závěrku
a
zprávu
představenstva a dozorčí rady o
činnosti a hospodaření,
g) schvaluje zásady odměňování
pracovníků komory,
h) rozhoduje
o
pozastaveném
rozhodnutí
představenstva
komory,
i) rozhoduje o odvolání proti
rozhodnutí o nepřijetí za člena
komory a o jeho vyloučení,
j) rozhoduje o dalších záležitostech
komory, jejichž rozhodnutí si
vyhradila.
Čl. 5
Představenstvo okresní komory
1) Představenstvo okresní komory je
řídícím orgánem komory; za svou činnost
odpovídá shromáždění delegátů.
2) Členy představenstva jsou předseda, dva
místopředsedové a další členové.
3) Představenstvo má 7 členů. Klesne-li
počet členů představenstva (dozorčí rady)
pod stanovený počet, může představenstvo
Komory rozhodnout o doplnění těchto
orgánů, kromě funkce předsedy a
místopředsedy Komory, členem nebo
případně členy Komory.
Kooptaci
dodatečně potvrdí shromáždění delegátů
Komory.

4) Představenstvo zejména:
a) připravuje podklady pro jednání
shromáždění delegátů a zajišťuje
výkon jeho usnesení,
b) rozhoduje o přijetí za člena
ČÁST DRUHÁ
komory,
Orgány okresní komory
c) rozhoduje
o
pozastaveném
rozhodnutí
předsedy
a
Čl. 4
místopředsedy,
Shromáždění delegátů
d) odpovídá
za
hospodaření
s majetkem komory,
1) Shromáždění delegátů je nejvyšším
e) jmenuje a odvolává ředitele úřadu
orgánem okresní komory.
komory.
2) Tvoří ho delegáti zvolení členy komory
podle
volebního
řádu
komory. 5) Kromě těchto úkolů představenstvo:
a) stanoví organizaci úřadu komory
Shromáždění delegátů:
a počet jeho pracovníků,
a) volí a odvolává předsedu,
b) vykonává vůči pracovníkům
místopředsedy,
členy
komory zaměstnavatelská práva.
představenstva a dozorčí rady;
volba předsedy se koná tajným
hlasováním,
Čl. 6
b) schvaluje, mění a ruší statut
Předseda okresní komory
komory, který musí být v souladu
se statutem Hospodářské komory 1) Předseda zastupuje komoru navenek a
jedná jejím jménem.
ČR,
c) volí
zástupce
na
sněm
Hospodářské komory ČR z řad 2) Předseda svolává a řídí jednání
představenstva, dohlíží na činnost úřadu
členů komory,
komory a vykonává další povinnosti, které
mu stanoví tento statut, usnesení

shromáždění
delegátů
představenstva komory.

nebo

3) V době nepřítomnosti zastupuje
předsedu jím pověřený místopředseda
nebo
jiný
jím
pověřený
člen
představenstva.

Čl. 7
Dozorčí rada okresní komory
1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem.
Za svou činnost odpovídá shromáždění
delegátů okresní komory a podává mu
zprávu o své činnosti.
2) Dozorčí rada má tři členy.
3) Dozorčí rada:
a) kontroluje hospodaření a činnost
komory,
b) pozastavuje výkon rozhodnutí
předsedy a místopředsedů, jsouli v rozporu s obecně závaznými
právními
předpisy
nebo
ostatními předpisy komory;
pozastavené
rozhodnutí
předkládá představenstvu,
c) pozastavuje výkon rozhodnutí
představenstva, je-li v rozporu
s obecně závaznými právními
předpisy
nebo
ostatními
předpisy komory; pozastavené
rozhodnutí
předkládá
shromáždění delegátů.
Čl. 8
Úřad okresní komory
1) Výkonným orgánem komory je její
úřad.
2) Úřad tvoří pracovníci komory.
Pracovník okresní 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
právnické osoby, která vykonává
podnikatelskou činnost.
3) Úřad okresní komory:
a) vede administrativu a zajišťuje
běžný chod komory,
b) připravuje podklady pro jednání
orgánů komory,
c) plní další úkoly podle pokynů
představenstva.
4) Úřad okresní komory řídí a za jeho
činnost odpovídá představenstvu komory
ředitel, který je jejím pracovníkem.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Tento statut byl schválen shromážděním
delegátů Okresní hospodářské komory
Břeclav dne 9. dubna 2009.

