Statut
Okresní hospodářské komory Mladá Boleslav
I. Základní ustanovení
Článek 1
Vznik Okresní hospodářské komory
1. Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav (dále jen OHK) je sdružením podnikatelů,
právnických a fyzických osob, přijatých za její členy, zřízená na základě zákona č. 301/1992 Sb., o
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění (dále jen
„zákon“).
2. OHK je právnickou osobou zapsanou v oddílu A, vložce 8369 Obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze.
3. Základním posláním OHK je podpora rozvoje podnikatelských aktivit mimo zemědělství,
potravinářství a lesnictví, jakož i ochrana a prosazování společných zájmů svých členů.
4. Sídlem OHK je Mladá Boleslav. Název Obchodní firma: Okresní hospodářská komora Mladá
Boleslav.

II. Členství v OHK
Článek 1
Vznik členství

1. Členy OHK mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území ČR,
provozují podnikatelskou činnost (s výjimkami dle zákona, s výjimkou činnosti v zemědělství,
potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona), a které na základě
písemné přihlášky přijme za členy OHK představenstvo OHK.
2. Členství v OHK je dobrovolné. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů,
zanikají dnem vyškrtnutí ze seznamu členů. Práva a povinnosti členů OHK stanoví zákon č.
301/1992 Sb., schválený statut a jednací řád OHK, a obecně závazné právní předpisy.
3. Právnické a fyzické osoby splňující podmínky podle odst. 1. jsou členy Hospodářské komory ČR.

Článek 2
Zánik Členství
1. Členství v OHK zaniká na základě:
a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti
b) zákona o konkurzu a vyrovnání,
c) smrtí,
d) zániku právnické osoby,
e) oznámení o vystoupení z OHK,
f) vyloučení z OHK.

2. Dnem výmazu, tj. zániku členství na základě oznámení o vystoupení z komory, je poslední den
kalendářního roku, v němž člen komory písemně oznámil vystoupení z OHK představenstvu OHK.
V případě, že člen OHK 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. Za datum oznámení vystoupení z OHK se považuje datum doručení listovní zásilky
obsahující toto oznámení úřadu OHK nebo doručení ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3,4 zák. č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
3. V případě neplnění členských povinností, neplacení členských příspěvků, nebo pokud člen jiným
hrubým způsobem porušuje členské povinnosti a podnikatelskou etiku, zákon, statut či jednací řád
OHK, může být člen OHK vyloučen. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno,
rozhoduje představenstvo OHK. Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně do 15 dnů
od jeho oznámení ke shromáždění delegátů.

Článek 3
Oprávnění člena
1. Člen OHK je oprávněn zejména:
a) v souladu se zákonem, statutem a volebním řádem hospodářské komory volit a být volen do
orgánů OHK,
b) využívat služeb poskytovaných komorou,
c) podílet se na činnosti OHK a předkládat své podněty, připomínky a návrhy,
d) požívat ochranu svých zájmů podle zákona a práv vyplývajících z členství v komoře,
e) požívat veškerých výhod, které OHK svým členům poskytuje,
f) být informován o vyřízení podnětů, návrhů, stížností a připomínek,
g) prezentovat své členství v OHK atd.

III. Působnost OHK
Článek 1
1. OHK zejména:
a) poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s
podnikatelskou činností,
b) vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska,
c) organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy k zajišťování informačního
servisu, profesního vzdělávání a rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,
d) na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich
podnikatelské činnosti,
e) dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy,
f) navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi
dohody,
g) vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v
mezinárodním obchodě,
h) zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti.
i) spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě dohod uzavřených v souladu se
statutem komory,
j) zřizuje stálé smírčí komise k předcházení obchodním sporům mezi svými členy,

k)

vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu
se svým posláním,
l) ve své působnosti se podílí na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská
zařízení zřízená k tomuto účelu,
m) vede evidenci členů komory.

Článek 2
Vztah komory ke státním orgánům
1. OHK je samostatná a apolitická organizace, která působí nezávisle na politických stranách,
státních orgánech a územní samosprávě.
IV. Organizace OHK
Článek 1
Orgány OHK
1. Orgány OHK jsou:
a) shromáždění delegátů,
b) představenstvo OHK,
c) předseda a místopředsedové,
d) dozorčí rada OHK.
2. Funkční období orgánů OHK je tříleté. Pokud sněm Hospodářské komory České republiky
nerozhodne jinak, je funkce v orgánech OHK funkcí čestnou. Za její výkon je OHK vyplácena
náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů. Žadatel o náhradu hotových výdajů musí tyto
výdaje a jejich důvodnost prokázat a poskytnout úřadu OHK kopie účetních dokumentů.
3. Vnitřní poměry OHK, jejích orgánů a další otázky upravují příslušná ustanovení Volebního řádu
Hospodářské komory České republiky a Jednacího řádu Hospodářské komory České republiky a
tohoto statutu.
4. Členství v orgánech OHK je nezastupitelné.

Článek 2
Shromáždění delegátů
1. Shromáždění

delegátů

je

nejvyšším

orgánem

OHK.

2. Shromáždění delegátů:
a) volí a odvolává předsedu, místopředsedy, členy představenstva OHK, dozorčí rady a členy
smírčí komise OHK, je-li zřízena. Volba předsedy se koná tajným hlasováním,
b) schvaluje, mění a ruší statut OHK, který musí být v souladu se statutem Hospodářské komory
České republiky,
c) schvaluje sloučení OHK s jinými okresními komorami, případně rozdělení regionální komory,
d) stanoví hlavní úkoly OHK,
e) schvaluje rozpočet OHK, její účetní uzávěrku a zprávu představenstva a dozorčí rady OHK o
činnosti a hospodaření,
f) schvaluje zásady odměňování pracovníků úřadu OHK,
g) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva OHK,

h) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí za člena OHK a o jeho vyloučení,
i) rozhoduje o dalších záležitostech OHK, jejichž rozhodnutí si vyhradilo,
j) volí dle čl. 6 odst. 4 Statutu Hospodářské komory České republiky dva zástupce na sněm
hospodářské komory.
3. Shromáždění delegátů svolává představenstvo OHK nejméně jednou za rok. Je povinno jej svolat
vždy, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech delegátů OHK, nebo dozorčí rada OHK, a
to nejpozději do dvou měsíců.
4. Program jednání připravuje představenstvo, které v součinnosti s úřadem OHK rovněž
zabezpečuje písemné podklady k jednání shromáždění.
5. Shromáždění delegátů schválí na začátku jednání nejprve skrutátora, zapisovatele a ověřovatele
zápisu. Jednání shromáždění delegátů řídí předseda nebo pověřený místopředseda případně
pověřený člen představenstva. Shromáždění delegátů jedná podle předem stanoveného
programu uvedeného na pozvánce. Písemné pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo
jednání. Pozvánku podepisuje předseda nebo pověřený místopředseda OHK.
6. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů.
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů, je
shromáždění delegátů usnášeníschopné v počtu přítomných. Hlasování se provádí aklamací,
ledaže by se shromáždění usneslo jinak. K platnosti usnesení, není-li dále stanoveno jinak, je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů. Hlasy všech delegátů jsou si rovny. V případě
rovnosti hlasů se příslušná volba opakuje. Nevede-li ani takto opakované hlasování k rozhodnutí,
rozhodne se na základě losování.
7. Každý delegát má právo se v průběhu shromáždění zúčastnit diskuse a předkládat své návrhy.

Článek 3
Představenstvo
1. Představenstvo je řídícím orgánem hospodářské komory. Za svou činnost odpovídá shromáždění
delegátů.
2. Představenstvo řídí činnost OHK a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem,
statutem, jednacím řádem či usnesením shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu OHK.
3. Představenstvu přísluší zejména:
a) svolávat shromáždění delegátů a organizačně jej zabezpečovat,
b) připravovat podklady pro jednání shromáždění delegátů a zajišťovat výkon jejich usnesení,
c) zajistit zpracování a předkládat shromáždění delegátů:
- návrh koncepce činnosti OHK a návrhy jejich změn
- návrh na změnu statutu OHK
- roční účetní závěrku,
- roční zprávu o činnosti komory a stavu jejího majetku
d) u členů OHK rozhodovat o jejich přijetí za člena komory a o jejich vyloučení,
e) vést seznam členů OHK,
f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů OHK,
g) jmenovat a odvolávat ředitele úřadu OHK,
h) předkládat dozorčí radě návrh na výběr auditora,
i) rozhodovat o pozastaveném rozhodnutí předsedy a místopředsedy,
j) odpovídá za hospodaření s majetkem OHK,
k) vykonávat zaměstnavatelská práva vůči zaměstnancům úřadu OHK.

4. Členy představenstva jsou předseda, místopředseda a další členové.
5. Řízení OHK mezi zasedáním představenstva vykonává předsednictvo sestávající z předsedy
představenstva a místopředsedů. Komoru zastupuje navenek a jedná jejím jménem předseda. V
době nepřítomnosti zastupuje předsedu jím pověřený místopředseda nebo jiný jím pověřený člen
představenstva.
6. Představenstvo má nejméně 5 členů, nejvýše 9 členů. Počet členů představenstva však musí být
vždy lichý.
7. Funkční období představenstva jsou 3 roky, neskončí však dříve, než je zvoleno nové
představenstvo. Opětná volba člena představenstva je možná.
8. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručným předsedovi
nebo jednomu z místopředsedů představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce
dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.
9. Představenstvo, u kterého počet členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy
představenstva do následujícího shromáždění delegátů, které kooptované členy potvrdí nebo zvolí
jiné.
10.Představenstvo svolává předseda nejméně čtyřikrát za rok. Představenstvo může na své jednání
dle své úvahy přizvat členy jiných orgánů OHK, její zaměstnance či další hosty.
11.Představenstvo jedná podle předem stanoveného programu uvedeného v pozvánce. Písemné
pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo jednání. Spolu s pozvánkou jsou zpravidla zasílány i
písemné podkladové materiály. Pozvánku podepisuje předseda nebo pověřený místopředseda.
Program jednání připravuje předseda spolu s ředitelem úřadu OHK. Návrhy na zařazení do
programu mohou podávat všichni členové představenstva, dozorčí rada, členové OHK.
12.Zasedání představenstva řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda. O
průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a
zapisovatel. Způsob jednání upravuje Jednací řád Hospodářské komory České republiky a jednací
řád, který schvaluje představenstvo.
13.Představenstvo rozhoduje usnesením a je schopno se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna
nadpoloviční většina všech členů. V případě, že čtvrt hodiny po plánovaném zahájení není
přítomna nadpoloviční většina všech členů představenstva, je představenstvo usnášeníschopné
v počtu přítomných. K platnosti usnesení představenstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů (§ 28 Jednacího řádu Hospodářské komory České republiky), nestanoví-li statut
OHK jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
14.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 jednomyslně.
15.Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo
způsobit hospodářské komoře nebo jejím členům škodu.
16.Členové představenstva odpovídají OHK za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně
závaznými právními předpisy za škodu, kterou ji způsobili zaviněným porušením povinností při
výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni OHK
společně a nerozdílně.

Článek 4
Předseda
1. Předseda zastupuje hospodářskou komoru navenek a jedná jejím jménem. Předseda je
odpovědný představenstvu OHK.
2. Předseda svolává a řídí jednání představenstva OHK, dohlíží na činnost úřadu OHK a vykonává
další činnosti, které mu stanoví statut, usnesení shromáždění delegátů nebo představenstvo OHK.
3. Předkládá představenstvu ke schválení hlavní úkoly OHK, roční účetní uzávěrku, která se poté
předkládá shromáždění delegátů a další závažné návrhy k projednání týkající se práce aparátu
Úřadu OHK.
4. Předseda 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
hospodářské komoře nebo jejím členům škodu.
5. Předseda odpovídá hospodářské komoře za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými
předpisy za škodu, kterou jí způsobil zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.

Článek 5
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem OHK. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni kdykoliv nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se
činnosti komory. Kontrolují, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda
se činnost OHK uskutečňuje v souladu se statutem, rozhodnutími shromáždění delegátů a obecně
závaznými právními předpisy.
3. Dozorčí rada kontroluje činnost OHK a předkládá shromáždění delegátů závěry týkající se
zejména:
a) plnění úkolů uložených shromáždění delegátů představenstvu,
b) dodržování statutu OHK a dalších předpisů v činnosti OHK,
c) hospodářské a finanční činnosti OHK, účetnictví, výkazů, dokladů, účtů, stavu majetku OHK,
jejích závazků a pohledávek,
4. Dozorčí rada je povinna přezkoumat roční účetní závěrku OHK a o výsledku podat zprávu
shromáždění delegátů.
5. Dozorčí rada schvaluje na návrh představenstva auditora k ověření roční účetní závěrky.
6. Dozorčí rada pozastaví výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedů, jsou-li v rozporu s obecně
závaznými předpisy, statutem OHK nebo jinými předpisy OHK, pozastavené rozhodnutí předkládá
představenstvu. Dozorčí rada pozastaví výkon rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s obecně
závaznými předpisy, statutem OHK nebo jinými předpisy OHK, pozastavené rozhodnutí předkládá
shromáždění delegátů.

7. Dozorčí rada je volena shromážděním delegátů. Funkční období dozorčí rady je tříleté, neskončí
však dříve než je jmenována nová dozorčí rada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
8. Dozorčí rada je tříčlenná, složena z předsedy, místopředsedy a člena. Předsedu a místopředsedu
volí dozorčí rada ze svého středu na svém prvním zasedání tajným hlasováním. Předseda svolává
zasedání dozorčí rady nejméně čtyřikrát za rok.
9. Členství v dozorčí radě OHK je neslučitelné s členstvím v představenstvu OHK. Člen dozorčí rady
nemůže být pracovník OHK nebo Hospodářské komory České republiky. Funkce člena dozorčí rady
je nezastupitelná.
10.Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným předsedovi
nebo místopředsedovi dozorčí rady.
11.Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může být do dozorčí rady kooptován nový člen.
Následující shromáždění delegátů jej buď potvrdí, nebo zvolí nového člena. Jestliže by se
odstoupením členů dozorčí rady snížil počet jejich členů pod polovinu, je dozorčí rada bez
zbytečného odkladu povinna svolat mimořádné shromáždění delegátů, které zvolí novou dozorčí
radu.
12.Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně některý z členů
dozorčí rady, představenstva nebo delegátů, kteří představují alespoň 10% členské základny OHK,
pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.

Článek 6
Úřad OHK
1. Úřad OHK je výkonným orgánem. Úřad OHK tvoří pracovníci OHK. Pracovník úřadu OHK 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.
2. Úřad OHK:
a) vede administrativu a zajišťuje běžný chod OHK,
b) připravuje podklady pro jednání orgánů OHK,
c) plní další úkoly podle pokynů představenstva OHK.
3. Úřad OHK řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu OHK ředitel, který je jejím pracovníkem.
4. Ředitel OHK je jediným odpovědným vedoucím všech pracovníků úřadu a uplatňuje svoji
pravomoc prostřednictvím dalších pracovníků podle platných pracovně právních předpisů.
Odpovídá představenstvu za celkovou činnost úřadu, zejména za jeho organizaci a řízení.
Odpovídá za usnesení představenstva a Shromáždění delegátů, pokud má tato usnesení splnit.
Zajišťuje plnění úkolů vyplývajících ze schváleného plánu OHK. Dále ředitel OHK odpovídá za
plnění úkolů, které mu byly svěřeny na základě plné moci udělené předsedou OHK.
5. Ředitel OHK je povinen o své činnosti a činnosti úřadu podávat představenstvu zprávy v termínech
určených představenstvem.

6. Ředitel OHK rozhoduje o všech věcech, které nejsou vyhrazeny představenstvu nebo jiným
orgánům. Řídí činnost pracovního aparátu úřadu v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a s usnesením orgánů OHK.
7. Ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o
důvěrných skutečnostech a informacích, jejichž prozrazením třetím osobám by mohlo způsobit
hospodářské komoře nebo jejím členům škodu. Ředitel odpovídá hospodářské komoře za
podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy za škodu, kterou jí způsobil
zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.

Článek 7
Smírčí komise
1. Smírčí komise je orgánem komory, který může být zřízen usnesením shromáždění delegátů
k předcházení obchodním sporům mezi členy OHK.

V. Hospodaření OHK
1. OHK samostatně spravuje svůj majetek.
2. OHK hospodaří podle ročního rozpočtu.
3. Evidence a účetnictví OHK se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným
právním předpisům.
4. Příjmy OHK tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary a příjmy z činností uvedených
v článku III. tohoto statutu, případně další jiné příjmy.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tento statut nabyl účinnosti schválením na shromáždění delegátů dne 19. 11. 2015
2. Účinností tohoto statutu pozbývá účinnosti Statut OHK schválený dne 10.09. 1996.
3. O změnách statutu rozhoduje shromáždění delegátů na návrh představenstva. K tomuto
rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. Požadavek kvalifikované většiny hlasů
znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně 3/5 platných hlasů všech
delegátů.

V Mladé Boleslavi dne 19.11. 2018
předseda Okresní hospodářské komory Mladá Boleslav

