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STATUT
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Ve smyslu Zákona České národní rady č. 301 ze dne 5. května 1992 o Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky zakládají rozhodující podnikatelé
Kroměřížska k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně podnikatelských
zájmů

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKOU KOMORU,

která bude sdružovat právnické a fyzické osoby okresu Kroměříž, zapsané v obchodním
rejstříku (s vyloučením zemědělství, potravinářství a lesnictví), přijaté do Obchodní a
hospodářské komory a evidované ve vlastních seznamech.
Za účelem upravení řídících, organizačních a správních vztahů mezi jednotlivými členy
Okresní hospodářské komory (dále jen OHK) rozhodlo představenstvo vydat

STATUT
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY,

který nabývá platnosti dne 4.10.2018.
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II.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:

Okresní hospodářská komora Kroměříž

Identifikační číslo:

607 30 960

Sídlo:

Velehradská 625, 767 01 Kroměříž

Datum založení:

7. 12. 1994

Právní forma:

sdružení podnikatelů

OHK je právnickou osobou ustanovenou v souladu se zakladatelským plánem, předmětem
činnosti, stanovami. Je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu A
ze dne 7. 12. 1994, číslo vložky 6336.
OHK je součástí Hospodářské komory České republiky a současně v souladu s § 3 odst. 3
a 4 zákona č. 301/92 Sb.
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III. PODMÍNKY ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI
ČLENŮ
Členy OHK mohou být:
 právnické a fyzické osoby mající sídlo v ČR a provozující podnikatelskou činnost
 společenstva a členové jiných komor splňující podmínky zákona o HK (souběžné členství
v jiných komorách a společenstvech není vyloučeno).
Vznik členství
Členství v OHK je dobrovolné,


vzniká na základě písemné přihlášky osoby splňující ustanovení zákona 301/92 Sb. o HK
schválené představenstvem
 práva a povinnosti členů vznikají dnem zápisu do seznamu členů OHK.
Práva a povinnosti členů OHK
Práva a povinnosti člena OHK jsou vymezena zákonem č. 301/92 Sb. o HK, statutem,
stanovami, jednacím a volebním řádem OHK a v rozsahu v Obchodním rejstříku jsou
následující:
Práva:





volit a být volen do orgánů OHK
využít veškerých služeb OHK
využít smírčí komise k předcházení obchodních sporů s členy OHK
podílet se na činnosti OHK aktivní účastí v práci odborných sekcí, předkládáním námětů a
připomínek k činnosti
 požadovat ochranu svých práv a zájmů dle zákona a práva vyplývajícího ze členství
v OHK
 využít všech výhod poskytovaných OHK svým členům
 být průběžně informován o vyřizování návrhů, podnětů, připomínek a podaných stížností.
Povinnosti:








vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními
předpisy
dodržovat statut, stanovy, jednací a volební řád OHK
řádně platit členské příspěvky
plnit usnesení orgánů OHK
neprodleně oznamovat OHK všechny změny, které mají vliv na členství subjektu v OHK
a vedení členské evidence
dle svých možností se aktivně podílet na plnění úkolů OHK
při výkonu podnikatelských aktivit dodržovat pravidla etiky.
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Zánik členství
Členství v OHK zaniká dnem výmazu ze seznamu členů OHK:


z důvodu odebrání, případně zrušení oprávnění k podnikání a ukončení podnikatelské
činnosti



zrušením členství v OHK pro neplacení členských příspěvků a nebo jiné hrubé porušení
členských povinností



zastavení výkonu práva člena OHK pro porušení základních povinností člena OHK
daných zákonem, event. Statutem nebo jinými závaznými normami OHK



na vlastní žádost.

Dnem výmazu, tj. zániku členství v OHK na základě písemného oznámení o vystoupení
z OHK, je:


v případě podání žádosti v první polovině roku, tj. do 30. června daného roku, poslední
den kalendářního měsíce po uplynutí 6 měsíců od podání žádosti představenstvu OHK



v případě podání žádosti ve druhé polovině roku, poslední den kalendářního roku, ve
kterém byla žádost podána představenstvu OHK.

Zrušení členství resp. vyloučení člena z OHK lze provést pouze po projednání
v představenstvu OHK a vydání příslušného rozhodnutí, které musí být dotyčnému písemně
oznámeno a nabývá platnost po uplynutí 15 dnů, nevyužije-li odpůrce této zákonné lhůty pro
odvolání se proti tomuto rozhodnutí.
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IV. PŮSOBNOST OHK
Působnost OHK je dána jejím posláním jako hlavního organizátora podnikatelské činnosti
a gestora poradenské a konzultační činnosti v daném regionu. Veškeré činnosti spojené
s působností zabezpečuje OHK prostřednictvím svých orgánů, tj. představenstvem, revizní a
smírčí komisí, odbornými sekcemi, pracovními skupinami a radou podnikatelů.
V těchto intencích zabezpečuje pro své členy následující aktivity a poskytuje tyto služby:


organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány státní správy v oblasti
informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení
problémů zaměstnanosti



vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska



organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování
informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení
problémů zaměstnanosti



na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o
jejich podnikatelské činnosti



dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s
obecně závaznými právními předpisy



poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených
s podnikatelskou činností



navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s
nimi dohody, šíří znalosti o ekonomických podmínkách a právních předpisech
týkajících se obchodních vztahů se zahraničím a v souvislosti s tím vydává a rozšiřuje
informativní a odborné publikace



zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti



spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě dohod uzavřených v
souladu se statutem komory



spolupracuje s ostatními komorami České republiky



zřizuje stálé smírčí komise k předcházení obchodním sporům mezi svými členy



vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v
souladu se svým posláním



ve své působnosti se podílí na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje
školská zařízení zřízená k tomuto účelu



vede evidenci členů komory



projednává návrhy, podněty, připomínky a stížnosti svých členů



zabezpečuje úkoly Hospodářské komory v rámci příslušného územního celku



pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti
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činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
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V. ORGÁNY OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
Organizační, řídící a správní činnost Okresní hospodářské komory je realizována
následujícími orgány společnosti:
A – shromáždění delegátů
B – představenstvo OHK
C – předseda a místopředsedové
D – dozorčí rada OHK
E – úřad OHK.
OHK dále zřizuje:


smírčí komisi



odborné sekce ze členů a expertů

a vyhrazuje si právo v případě potřeby a na základě přijatého usnesení zřizovat další pomocné
a poradní orgány s vymezením pravomocí a určení.
Funkční období orgánů OHK je tříleté, a nerozhodne-li shromáždění delegátů jinak, je
funkce v orgánech čestná. Za výkon funkce je možno vyplatit náhradu za ztrátu času, je-li tato
nákladová položka zahrnuta do rozpočtu a schválena SD. Členství v orgánech OHK je
nezastupitelné.

A. Shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem společnosti. Tvoří je delegáti – členové
OHK v počtu dle stanoveného klíče v souladu s volebním řádem OHK. Hlasy všech delegátů
jsou si rovny.
Shromáždění delegátů svolává představenstvo OHK nejméně jedenkrát za rok.
Mimořádné SD má povinnost svolat představenstvo OHK, a to nejpozději do dvou
měsíců v případě, že o svolání požádá:



jedna třetina všech delegátů (členů) OHK
dozorčí rada OHK.

SD se mohou na pozvání představenstva (toto právo představenstva je dáno tímto
statutem) zúčastnit:






delegáti s hlasem poradním
hosté prezentující představitele státní moci
zástupci okresních institucí
zástupci zařízení, se kterými má OHK uzavřené smluvní vztahy
přizvaní podnikatelé, kteří nejsou členy OHK.
SD se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
IX

Shromáždění delegátů je usnášeníschopné v případě, že je přítomna nadpoloviční většina
delegátů s hlasem rozhodujícím.
Postavení a působnost shromáždění delegátů
Do působnosti SD náleží:











schválení koncepce činnosti OHK, strategických úkolů a cílů, resp. jejích změn
rozhodnutí o vydání, změnách, příp. zrušení statutu OHK
volba a odvolání:
a) členů představenstva a dozorčí rady OHK
b) předsedy OHK – řídí se volebním řádem OHK KM
c) místopředsedů - řídí se volebním řádem OHK KM
d) předsedy DR - řídí se volebním řádem OHK KM
e) členů smírčí komise OHK
f) zástupců na sněm z řad členů OHK
rozhodnutí o zvýšení nebo snížení jmění
schválení rozpočtu a jeho čerpání, roční účetní uzávěrky, jakož i rozhodnutí a schválení
zásad odměňování pracovníků úřadu OHK
schválení roční zprávy o hospodaření a činnosti OHK
rozhodnutí o fúzování s jinými OHK a spoluúčasti na vytváření regionálních komor
rozhodnutí o zřizování a rušení odborných sekcí a dalších, ve statutu neuvedených orgánů,
jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a dalším
orgánům společnosti
řešení sporů mezi orgány OHK.

SD si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky, které nejsou v rozporu se
zákonem o HK.
SD svolává představenstvo zveřejněním v okresním tisku, případně zasláním pozvánky, a
to nejpozději třicet dní před zasedáním. Této lhůty se však mohou delegáti v jednotlivém
případě vzdát.
Pozvánka na SD musí obsahovat název a sídlo OHK, místo, datum a hodinu konání
zasedání, oznámení, zda se svolává řádné nebo mimořádné zasedání, pořad jeho jednání,
podmínky pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti uložené statutem, jednacím a
volebním řádem, příp. usnesením SD.

B. Představenstvo
Postavení a působnost představenstva
Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost OHK a jedná jejím jménem. Má
sedm členů, kterými jsou:
předseda
1. místopředseda
2. místopředseda
další zvolení členové.
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Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech OHK, pokud nejsou obecně závaznými
právními předpisy, statutem nebo usnesením SD vyhrazeny do působnosti SD.
Představenstvu přísluší zejména:













vedení OHK a zabezpečování jejích provozních záležitostí
svolávat SD
zajistit zpracování a předkládat SD:
 návrh koncepce činnosti a návrhy jejích změn
 návrhy na změnu statutu, jednacího, volebního a příspěvkového řádu
 roční účetní uzávěrku
 roční zprávu o činnosti a hospodaření OHK
 návrhy na řízení a zrušení dalších, ve statutu neuvedených orgánů, jakož i na
vymezení jejich postavení a působnosti
 návrh na zrušení OHK
vykonávat usnesení SD
vést seznam členů a rozhodovat o jejich přijetí či vyloučení
zajistit řádné vedení předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů OHK
jmenovat a odvolávat ředitele úřadu OHK, stanovit jeho působnost a plat včetně ostatních
požitků, dohlížet na jeho činnost
odpovídá za hospodaření OHK
rozhoduje o pozastavení rozhodnutí předsedy a místopředsedy představenstva OHK
připravovat program pro jednání SD
vypracovat roční plány představenstva v souladu se strategií OHK.

Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými SD, ročním
pracovním plánem, strategií OHK a smlouvami s partnery OHK.
Svolávání zasedání představenstva
Představenstvo zasedá nejméně 4x za rok.
Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo,
datum a hodinu konání, jakož i program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva
doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové, lze
představenstvo svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka
obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to dozorčí rada nebo
nejméně 1/3 členů představenstva.
Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle OHK, pokud představenstvo
nerozhodne jinak.
Nemůže-li se člen představenstva zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn písemně
zplnomocnit jinou osobu, zpravidla jiného člena představenstva, aby ho při tomto zasedání
zastupoval. Zplnomocněná osoba však může při zasedání zastupovat nanejvýš jednoho
nepřítomného člena.
Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů OHK,
příp. členy odborných sekcí.
Zasedání představenstva se vždy účastní předseda dozorčí rady.
XI

Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním OHK i jiné
osoby (odborné experty), vyžaduje-li to předmětné řešení.
Zasedání představenstva
Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání
místopředseda.
O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který
podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.
Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese OHK v rámci
rozpočtu.
Rozhodování představenstva
Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna, ať už osobně nebo
prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, nadpoloviční většina jeho členů.
K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.
V případě rovnosti hlasů nelze usnesení přijmout a nastupuje dojednávání.
Právní úkony za představenstvo, pro které je předepsaná písemná forma (styk
s nadřízenými orgány, se smluvními stranami, informace členů o usneseních apod.)
podepisuje předseda, případně místopředseda nebo pověřený člen představenstva.
Funkční období představenstva je tříleté, neskončí však dříve, než je zvoleno nové
představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná.
Členem představenstva může být jak člen OHK, tak osoba stojící mimo komoru.
Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným
představenstvu. V takovém případě končí jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo
a schválilo představenstvo.
Představenstvo je oprávněno za člena představenstva, jehož členství v představenstvu
zaniklo, nebo který se své funkce vzdal, kooptovat náhradního člena představenstva na dobu
do příštího zasedání SD.
Rozhodování představenstva mimo zasedání
Jestliže s tím souhlasí všichni členové 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 většinově.
Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání
představenstva.
Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva
zabezpečuje předseda představenstva.

C. Předseda OHK
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Postavení a pravomoc předsedy
Předseda OHK řídí výkon běžných činností. Přísluší mu zejména:








vykonávat usnesení orgánů OHK
obstarávat běžné záležitosti OHK
vykonávat působnost, kterou na něj přeneslo svým usnesením SD nebo představenstvo
jednat za OHK v rozsahu písemného pověření představenstvem
vystupovat jako statutární orgán, a to v rozsahu pověření představenstvem
zastupovat OHK Kroměříž při jednání s HK ČR
předkládat zprávy a návrhy představenstvu.

Funkční období předsedy je tříleté. Odvolat předsedu OHK v tříletém období je
v pravomoci shromáždění delegátů.
Jednání za společnost
Předseda zastupuje OHK vůči třetím osobám a orgánům a jedná jejím jménem v rozsahu
uděleného pověření.
V době nepřítomnosti zastupuje předsedu jím pověřený místopředseda nebo jiný člen
představenstva v souladu se stanovenými kompetencemi a dělbou práce mezi členy
představenstva.
Předseda je oprávněn podepisovat jménem OHK v rozsahu vymezeném statutem, SD a
představenstvem.

D. Dozorčí rada
Postavení a působnost dozorčí rady
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a za svou činnost odpovídá SD. Její
činnost řídí předseda volený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady.
Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost OHK v rozsahu
stanoveném statutem a usnesením SD.
Dozorčí radě přísluší zejména:










kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, statutu a plnění usnesení
pozastavovat výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedy představenstva, není-li
v souladu se závaznými předpisy
pozastavení rozhodnutí předkládat písemně představenstvu
pozastavovat výkon rozhodnutí představenstva, není-li v souladu se závaznými předpisy
pozastavení rozhodnutí představenstva předkládat písemně ve zprávě SD
přezkoumat hospodaření OHK, čerpání rozpočtu a zprávu předkládat v písemné zprávě
SD
svolat mimořádné SD, vyžadují-li to zájmy OHK
předkládat SD i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy
nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví a ostatních dokladů OHK.
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Dozorčí rada se ve své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými na ustavující schůzi
dozorčí rady do 7 dnů od zvolení na SD.
Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady
Členy dozorčí rady volí a odvolává SD. Členství v dozorčí radě je neslučitelné se
členstvím v představenstvu OHK. Členem dozorčí rady nemůže být taktéž pracovník OHK.
Dozorčí rada má 3 členy.
Člen dozorčí rady OHK nesmí být zároveň osobou oprávněnou, dle zápisu v obchodním
rejstříku, jednat jménem jiné OHK.
Funkční období dozorčí rady je tříleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí
rada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným
dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení
projednala nebo měla projednat valná hromada.
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
Svolávání zasedání dozorčí rady
Dozorčí rada zasedá nejméně 4x ročně.
Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo,
datum a hodinu konání, jakož i program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady
doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí
rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takovém případě však musí
pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z jejích
členů nebo představenstvo, pokud uvede naléhavý důvod jejího svolání.
Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn písemně
zplnomocnit jiného člena dozorčí rady, aby ho při tomto zasedání zastupoval. Každý člen
dozorčí rady však může při zasedání zastupovat nanejvýš jednoho přítomného člena.
Dozorčí rada může dle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů OHK.
Zasedání dozorčí rady
Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usnesení se pořizuje zápis, který podepisuje
dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. Náklady spojené se zasedáním i
další činností dozorčí rady nese OHK.
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Usnášení dozorčí rady
Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna, osobně nebo
prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, nadpoloviční většina jejích členů.
K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby
pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady.

E. Úřad OHK
Úřad OHK je výkonným orgánem Obchodní a hospodářské komory a jeho členy jsou
ředitel a odborná pracovnice pro oblasti ekonomiky a administrativy.
Řídí jej ředitel, který je zaměstnancem OHK, a za svou činnost se zodpovídá
představenstvu.
Pracovník úřadu OHK nesmí být podnikatelem nebo se podílet na podnikání jiných
právnických nebo fyzických osob, a to jak přímo, tak i jako člen statutárního orgánu.
Postavení a působnost úřadu OHK
Úřad OHK jako výkonný orgán zabezpečuje:


vedení veškeré administrativy a správy spojené s činností OHK



přípravu podkladů pro jednání orgánů OHK



plní další úkoly dle pokynů představenstva OHK

Ředitel úřadu OHK a jeho zaměstnanci jsou oprávněni jednat jménem OHK ve věcech
týkajících se stanovené náplně a udělených pravomocí daných usnesením představenstva,
resp. písemným pokynem předsedy představenstva OHK.
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VI. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ORGÁNŮ OHK
Členové orgánů OHK jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím
osobám by mohlo OHK způsobit škodu.
Členové orgánů OHK jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu
konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních
předpisů.
Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 1 a 2 vyplývají z obecně závazných
předpisů.
Členové orgánů odpovídají OHK Kroměříž za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně
závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností
při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů orgánů OHK, odpovídají za ni OHK
společně a nerozdílně.
Neplní-li člen orgánu OHK řádně své povinnosti plynoucí z jeho funkce, může být před
uplynutím funkčního období odvolán orgánem komory, který jej zvolil.
Člen orgánu OHK může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručením
orgánu, jehož je členem. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho
odstoupení projednal dotyčný orgán komory. Příslušný orgán má povinnost projednat
odstoupení na nejbližším zasedání po doručení, nejpozději pak do 3 měsíců od data oznámení.
Dnem účinnosti odvolání člena z orgánů nebo odstoupení z funkce může OHK kooptovat
do daného orgánu zastupující členy stanovené usnesením SD.
Příslušný orgán může kooptovat zastupující členy do 30 % celkového počtu svých členů.
Každý člen OHK má právo uplatnit do zápisu orgánu „votum separatum“. V takovém
případě je předsedající povinen zaprotokolovat do zápisu odlišné mínění člena orgánu
uplatňujícího toto právo k dané projednávané problematice.
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VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
OHK bude poskytovat pomoc při využívání všech forem státní podpory podnikání
v návaznosti na vyhlášené programy.
Ve spolupráci s HK ČR bude OHK využívat progresivních metod a modelových forem
vlivu OHK na systém spolupráce se státními orgány.
Oznámení a usnesení OHK určené veřejnosti a neurčitému počtu adresátů budou
oznámeny v denním tisku.
Usnesení orgánů OHK se oznamují členům OHK formou vyplývající ze zákona a statutu.
Statut OHK schválený SD nabývá platnost podpisem předsedy představenstva a ředitelem
OHK.
Ustanovení tohoto statutu jsou závazná pro všechny členy OHK a její orgány.
Změny a doplňky Statutu vydává ředitel OHK po schválení SD a projednání
v představenstvu společnosti.
Nedílnou součástí statutu jsou:
1. Jednací řád OHK

- příloha č. 1

2. Volební řád OHK

- příloha č. 2

3. Příspěvkový řád OHK

- příloha č. 3.

V Kroměříži dne 4. 10. 2018
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Příloha č. 1

Jednací řád OHK
Jednací řád OHK vymezuje činnosti všech orgánů společnosti a závazný postup při
jednání.
Jednání orgánů se uskutečňuje v termínech, četnosti a za podmínek daných statutem pro
daný orgán OHK.
Jednání orgánů OHK se svolává zasláním pozvánky písemně poštou nebo elektronicky, a
to v dostatečném předstihu dle druhu orgánu (u SD 30 dní před zasedáním). Této lhůty se
však mohou delegáti v jednotlivém případě vzdát.
Pozvánka na jednání musí obsahovat název a sídlo OHK, místo, datum a hodinu konání
zasedání, oznámení, zda se svolává řádné nebo mimořádné zasedání, pořad jeho jednání,
podmínky pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti uložené statutem, jednacím a
volebním řádem, příp. usnesením SD.
Náležitosti listiny přítomných, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí
příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
Rozhodování
Orgán se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina a k platnosti usnesení je
třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
V případě, že se jedná o SD, a není-li po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku
jeho jednání způsobilé se usnášet, svolá představenstvo náhradní SD bezprostředně po
uplynutí výše uvedené čekací doby. Náhradní SD, které musí mít nezměněný pořad jednání,
je způsobilé se usnášet bez ohledu na počet přítomných delegátů.
V případě, že se jedná o zasedání jiných orgánů OHK, prověří představenstvo důvod
neúčasti a v souladu se statutem vyvodí odpovídající závěry.
Průběh jednání
Jednání orgánu zahajuje a řídí předseda nebo jiný pověřený člen OHK, v případě SD řídí
jednání do ukončeného volebního aktu – volba předsedajícího SD pověřený pracovník OHK.
O přijetí usnesení orgánu se rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných.
O průběhu jednání orgánu OHK se pořizuje zápis. Pořízení zápisu se týká i odborných
sekcí, expertních a pracovních skupin řešících problematiku OHK.
V zápise je vždy uvedeno datum a místo jednání, řídící jednání a počet přítomných,
program, diskuse, výsledek hlasování a přijatá usnesení.
Zápis ověřuje ředitel úřadu OHK, u představenstva předseda nebo místopředseda
představenstva. Netýká se SD.
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Zápis se ukládá v úřadu OHK včetně příslušných podkladů souvisejících s programem
jednání a příloh přijatých usnesení. Zápis je k nahlédnutí všem členům OHK.
Následujícím jednáním orgánu informuje ředitel úřadu o plnění přijatých usnesení.
Agenda zápisu odborných sekcí a pracovních skupin je vedena dvojmo, a to vždy:



v úřadu OHK
u vedoucího odborných sekcí, resp. pracovních skupin.

Jednání SD
SD schvaluje předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním
hlasů. Následně volí mandátovou, návrhovou a volební komisi.
Po uskutečněné volbě řídí další průběh jednání SD zvolený předsedající, který v průběhu
jednání upřesňuje způsob hlasování k jednotlivým bodům programu.
Veřejným hlasováním schvaluje SD program jednání. O zařazení záležitosti, která nebyla
uvedena v oznámeném pořadu jednání, může na návrh kteréhokoliv delegáta SD rozhodovat
pouze tehdy, jestliže všichni přítomní delegáti souhlasí s projednáním této záležitosti.
SD rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných delegátů, není-li k rozhodnutí zapotřebí
kvalifikované většiny.
Požadavek kvalifikované většiny hlasů znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být
odevzdány nejméně 3/5 platných hlasů přítomných delegátů.
Kvalifikované většiny je zapotřebí pouze pro rozhodnutí SD:




schválení statutu, resp. jeho změn
schválení základních norem (volební a jednací řád)
schválení rozpočtu a příspěvkového řádu.

Náklady spojené se svoláním orgánů nese OHK. OHK však nehradí cestovní, pobytové a
ostatní náklady delegátů v souvislosti s jejich účastí na SD.
Závěrečná ustanovení
Každý člen OHK je oprávněn podávat připomínky, návrhy a podněty k další činnosti
OHK. Toto právo uplatňuje člen obvykle písemnou formou u ředitele úřadu OHK, resp. při
jednání orgánu jeho předsedajícímu.
Jednotlivá podání budou zapracována do zápisu orgánu, případně budou jeho přílohou.
Jednací řád byl projednán na zasedání představenstva dne 26. 2. 1997 a schválen na
jednání SD.
Jednací řád OHK vstupuje v platnost dnem vydání.

V Kroměříži dne 26. 2. 1997
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Příloha č. 2

Volební řád OHK Kroměříž
Součástí Statutu OHK se stává volební řád, který svými ustanoveními určuje
demokratické principy, kterými jsou povinny se řídit jak orgány, tak členové OHK v souladu
se zákonem č. 301/92 Sb.
§ 1 Hlasování
Princip rovnosti hlasů
1. Orgány OHK se usnášejí hlasováním a hlasy delegátů jsou si rovné.
Princip veřejného hlasování
2. Při volbě shromáždění delegátů:
a) volí orgány shromáždění delegátů a provádí přijetí usnesení veřejným hlasováním
b) volí 7 členné představenstvo OHK tajným hlasováním
Způsob tajné volby: každý z delegátů obdrží hlasovací lístek s několika kandidáty na
příslušnou funkci a má právo označit kandidáta, kterému dává rozhodující hlas
c) obdobný postup při tajném hlasování je i u 3 členné dozorčí rady
3. Nově zvolené Představenstvo a Dozorčí rada na svém prvním zasedání volí:
 představenstvo – předsedu a 2 místopředsedy
 dozorčí rada – předsedu
4. Představenstvo je zmocněno se usnést na pozvání delegátů s hlasem poradním (zvou se
členové OHK, kteří zastávají funkce řízení komory)
5. Představenstvo je zmocněno rozhodnout svým usnesením o počtu hostů a jejich složení,
aby odpovídalo programovým záměrům shromáždění.
§ 2 Rozhodování
Rozhodování většiny
1. Orgány OHK se vždy rozhodují přijetím usnesení většiny přítomných členů řádně
zvolených do příslušných orgánů.
Právo menšiny
2. Člen, který nesouhlasí s přijetím usnesení, má právo žádat, aby jeho stanovisko bylo
protokolováno.
3. Každé přijaté usnesení je součástí zápisu z jednání, ve kterém se uvádí, kolik členů bylo
pro a proti a zdrželo se hlasování.
§ 3 Platnost usnesení
Kvalifikovaná většina
1. Shromáždění delegátů je právoplatné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech delegátů s hlasem rozhodujícím.
2. K uplatnění přijaté usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů. Tento
princip se uplatňuje při přijímání všech usnesení s výjimkou § 3 odst. 3.
Princip 3/5 hlasů
3. Při přijímání statutu, příspěvkového řádu a rozpočtu
4. Shromáždění delegátů není právoplatné se usnášet při nedodržení principu § 2 odst. 1.
V tomto případě je postupováno následovně (odst. 5).
5. Svolat nové shromáždění delegátů se pověřuje představenstvo OHK v souladu s jednacím
řádem.
6. Platnost usnesení následujícího shromáždění delegátů je, rozhodla-li o usnesení
nadpoloviční většina přítomných.
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Příloha č. 3

Příspěvkový řád OHK Kroměříž
Příspěvkový řád je součástí Statutu OHK a je schválen shromážděním delegátů 26. 2.
1997. Podle příspěvkového řádu plní členové základní členskou povinnost, která z velké části
zabezpečuje finanční rozpočet podnikatelských aktivit OHK Kroměříž.
1. Základní členský příspěvek členů OHK ČR
a) pro členy – firmy nezapsané v obchodním rejstříku

500,-- Kč

b) pro členy – firmy zapsané v obchodním rejstříku a právnické osoby
c) rozpočtové organizace

5 000,-- Kč
0,-- Kč

Poznámka:
Ze základního příspěvku odvádí OHK Kroměříž 10 % HK ČR.
2. Podílový příspěvek firem účastněných OHK Kroměříž
Výše podílového příspěvku je stanovena klíčem k počtu zaměstnanců s maximální částkou
na jednotlivé firmy.

a) fyzické osoby s počtem
b) právnické osoby s počtem

Zaměstnanci

1 zaměstnanec/Kč

1 – 100

40,-- Kč

1 – 100
101 – 250
251 – více

50,-- Kč
50,-- Kč

Maximum Kč

20 000,-- Kč

c) rozpočtové organizace uhrazují příspěvek naturálním plněním.
Zpětná vazba podílového příspěvku pro členy OHK Kroměříž ve formě služeb
obsahujících proti ceníkům slevu v následujícím vyjádření:
Sleva
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

zprostředkování informačního servisu HK
informační servis OHK (informační servis)
zapůjčení odborných časopisů členům OHK
organizace odborných konzultací (právnické, ekonomické)
vzdělávací akce organizované úřadem OHK
slevy z účasti na odborných seminářích
slevy na prezentační setkání s vládními představiteli
účast na zahraničních stážích organizovaných HK ČR
profesní aktivity firem členů OHK pro druhé členy OHK

10 %
20 %
zdarma
10 %
20 %
30 %
20 %
15 %
%

Výše uvedený návrh je základem pro rozpočtovou položku příjmů, která bude upřesněna
v plánu přesně podle počtu zaměstnanců.
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