JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

STATUT
Jihočeské hospodářské komory

1.
2.
3.
4.

Článek 1.
Základní ustanovení
Jihočeská hospodářská komora (dále jen JHK) byla ustanovena na základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 259/1996
Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
JHK je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. IČO: 48208248.
Posláním JHK je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů
komory.
Sídlo JHK: České Budějovice, Husova 9, PSČ 370 01.

Článek 2.
Členství v hospodářské komoře
1. Členy hospodářské komory mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České
republiky, provozují podnikatelskou činnost s výjimkou zemědělství, potravinářství, lesnictví a nejsou profesně
organizovány podle jiného zákona. O přijetí za člena hospodářské komory rozhoduje představenstvo na základě
písemné žádosti podnikatele a na doporučení Rady oblasti.
2. Členství v hospodářské komoře je dobrovolné. Práva a povinnosti člena komory vznikají dnem zápisu do seznamu
členů.
3. Právnické a fyzické osoby splňující podmínky podle odst. 1. jsou členy Hospodářské komory ČR prostřednictvím
JHK.
4. vypuštěn
5. Přidružené členství v JHK mají takové podnikatelské subjekty, které mají v kraji pobočku a podílí se na nákladech
komory analogicky jako řádní členové. Jsou registrováni na JHK a mají právo se zúčastnit jednání orgánů, v nichž
pracují. Přidružení členové nemají hlasovací právo.
5a. Partnerem JHK může být škola či školské zařízení ve smyslu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a to na základě dohody o partnerství. Přijetí školy
či školského zařízení za partnera JHK a také uzavření dohody o partnerství schvaluje představenstvo. Partner
nesmí být členem představenstva JHK ani delegátem na shromáždění delegátů.
6. Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů na základě:
a. zániku oprávnění k podnikání
b. úmrtí
c. zániku právnické osoby
d. písemného oznámení o vystoupení z komory
e. vyloučení dle odstavce 7 tohoto článku.
7. Člen komory může být z JHK vyloučen, neplatí-li členské příspěvky nebo jiným závažným způsobem porušuje
členské povinnosti anebo svým jednáním poškozuje zájmy JHK nebo její pověst. O vyloučení, které musí být členu
komory písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo. 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.
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Článek 3.
Působnost JHK
V souladu se svým posláním JHK zejména:
1. zajišťuje úkoly Hospodářské komory ČR v rámci své působnosti,
2. reprezentuje a koordinuje společné zájmy členů komory vůči správním úřadům a orgánům územní samosprávy,
vyjadřuje se k jejich legislativním návrhům a jiným opatřením zejména z hlediska komplexního posouzení
ekonomických důsledků pro hospodářskou sféru,
3. navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí,
4. poskytuje poradenství a konzultační služby svým členům v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
5. šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a správních předpisech týkajících
se podnikatelských aktivit a hospodářských styků se zahraničím,
6. organizuje vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu a při řešení
problému zaměstnanosti,
7. na základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské
činnosti,
8. zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
9. může v odůvodněných případech zřídit stálou smírčí komisi k předcházení a řešení obchodních sporů mezi členy
komory,
10. podporuje zařízení pro přípravu mládeže k výkonu povolání,
11. vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě,
12. organizuje vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů,
13. spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod,
14. dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními
předpisy,

1.
2.
3.
4.

Článek 4.
Vztah JHK k orgánům státní správy, samosprávy, společenským organizacím a veřejnosti
JHK reprezentuje Hospodářskou komoru České republiky na úrovni kraje jako partner krajské veřejné správy.
JHK je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní
samosprávy.
JHK realizuje svoji působnost ve smyslu zákona č. 301/1992 Sb. a 259/1996 Sb. a ve smyslu tohoto statutu.
JHK může zřizovat poradní orgány, které sdružují odborníky i nečleny komory.

ORGÁNY JHK

1.
2.

Článek 5.
Shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů JHK je nejvyšším orgánem, kde uplatňují členové své právo podílet se na činnosti komory.
Shromáždění delegátů JHK rozhoduje o všech zásadních otázkách. Do jeho působnosti patří zejména:
a. volit a odvolávat předsedu, místopředsedy, členy představenstva, dozorčí radu, jakož i náhradníky do
těchto orgánů,
b. volit delegáty na sněm Hospodářské komory České republiky
c. schvalovat, měnit a rušit statut a další základní dokumenty JHK
d. schvalovat rámcový plán činnosti, rozpočet, účetní závěrku a zprávu představenstva a dozorčí rady o
činnosti a hospodaření,
e. schvalovat zásady odměňování pracovníků úřadu JHK,
f. rozhodovat o pozastaveném rozhodnutí představenstva JHK,
g. schvalovat sloučení JHK s jinými komorami, případně jejich rozdělení,
h. rozhodovat o dalších záležitostech JHK, jejichž rozhodnutí si vyhradila,
i. schvalovat příspěvkový řád.
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Článek 6.
Představenstvo
Představenstvo je řídícím, výkonným a statutárním orgánem JHK. Řídí činnost komory a rozhoduje o všech
záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením shromáždění delegátů JHK
vyhrazeny jinému orgánu.
Představenstvo odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů JHK.
Představenstvo má 15 členů včetně předsedy a tří místopředsedů. Struktura představenstva respektuje územní a
oborové členění JHK tak, že všechny oblasti a sdružení mají jednoho zástupce v představenstvu JHK, oblast nebo
sdružení, ze které je zvolen předseda představenstva, má v představenstvu JHK dva členy. Předseda představenstva
má při rovnosti hlasů dva hlasy.
Představenstvo JHK zejména:
a. připravuje podklady pro jednání shromáždění delegátů JHK a zajišťuje výkon jeho usnesení,
b. odpovídá za hospodaření
c. rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí předsedy a místopředsedy,
d. jmenuje a odvolává ředitele úřadu JHK,
e. rozhoduje o přijetí za člena komory a o jeho vyloučení po předchozím projednání v radě oblastní
hospodářské komory a radě sdružení
f. řídí činnost komory prostřednictvím předsedy představenstva JHK a ředitele úřadu,
g. schvaluje organizaci úřadu JHK a rozhoduje o zřízení a zrušení oblastní kanceláře JHK
h. vytváří dle potřeby poradní orgány, jmenuje a odvolává jejich členy.
i. schvaluje vznik, změnu a zánik oblasti a sdružení.
Právní úkony představenstva JHK, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a všichni tři
místopředsedové, každý samostatně, případně jiný pověřený člen představenstva.
Členové představenstva JHK jsou oprávněni činit jménem JHK právní úkony nutné ke splnění uložených úkolů
pouze tehdy, kdy je to stanoveno statutem či jednacím řádem nebo uloženo shromážděním delegátů JHK.
Představenstvo JHK může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním JHK i jiné osoby.
Představenstvo JHK podává zprávu o své činnosti shromáždění delegátů JHK.
Došlo-li u představenstva JHK ke snížení statutem stanoveného počtu jeho členů v důsledku odvolání člena,
odstoupení z funkce, vzdání se členství v hospodářské komoře nebo v důsledku úmrtí či zániku člena-právnické
osoby nebo proto, že člen představenstva přestal splňovat podmínky pro volbu do orgánu hospodářské komory,
může na návrh předsedy představenstva kooptovat zastupující členy, a to do 20 % celkového počtu svých členů.
Kooptace není možná u funkce předsedy a místopředsedů představenstva. Kooptovaný člen orgánu
hospodářské komory má ode dne kooptace práva a povinnosti řádného člena tohoto orgánu. Kooptovaný člen
orgánu hospodářské komory musí být na nejbližším zasedání shromáždění delegátů potvrzen jako řádný člen
tohoto orgánu; není-li ve funkci potvrzen, jeho činnost v orgánu hospodářské komory končí dnem skončení
shromáždění delegátů, které ho mělo ve funkci potvrdit.
Článek 7.
Předseda a místopředsedové
Předseda zastupuje JHK navenek a jedná jejím jménem.
Předseda JHK zejména:
a. svolává a řídí jednání představenstva,
b. dohlíží na činnost úřadu
c. vykonává další činnosti, které mu stanoví usnesení představenstva nebo shromáždění delegátů.
Předseda a všichni tři místopředsedové jsou statutárními zástupci JHK, kteří jsou oprávněni jednat jménem JHK
ve všech věcech, každý samostatně.
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Článek 8.
Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem JHK. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů a podává mu zprávy o
své činnosti.
Dozorčí rada má 9 členů včetně předsedy a 1. místopředsedy dle zásady paritního zastoupení jednotlivých
oblastí.
Dozorčí rada:
a. kontroluje hospodaření a činnost JHK,
b. pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedy, jsou-li v rozporu s obecně závaznými
právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy,
c. pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva JHK, je-li v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory.
Výsledky kontrol (a) a pozastavená rozhodnutí (b) předkládá představenstvu a (c) shromáždění delegátů JHK.
Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva či pracovník úřadu.
Jménem dozorčí rady jedná její předseda. Kontrolní nálezy či jiné písemnosti dozorčí rady podepisuje vždy její
předseda nebo místopředseda a další členové dozorčí rady, kteří se kontrolní činnosti zúčastnili.
Došlo-li u dozorčí rady JHK ke snížení statutem stanoveného počtu jeho členů v důsledku odvolání člena,
odstoupení z funkce, vzdání se členství v hospodářské komoře nebo v důsledku úmrtí či zániku člena-právnické
osoby nebo proto, že člen dozorčí rady přestal splňovat podmínky pro volbu do orgánu hospodářské komory,
může na návrh předsedy dozorčí rady kooptovat zastupující členy, a to do 20 % celkového počtu svých členů.
Kooptace není možná u funkce předsedy a místopředsedy dozorčí rady. Kooptovaný člen orgánu hospodářské
komory má ode dne kooptace práva a povinnosti řádného člena tohoto orgánu. Kooptovaný člen orgánu
hospodářské komory musí být na nejbližším zasedání shromáždění delegátů potvrzen jako řádný člen tohoto
orgánu; není-li ve funkci potvrzen, jeho činnost v orgánu hospodářské komory končí dnem skončení
shromáždění delegátů, které ho mělo ve funkci potvrdit.
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Článek 9.
Zasedání oblastní hospodářské komory (dále ObHK)
Členové JHK se mohou sdružovat do oblastních hospodářských komor, které prosazují zájmy členů v daném
místě. Vznik, změnu a zánik oblastí schvaluje představenstvo.
ObHK nejsou samostatným právním subjektem a jsou vnitřním subjektem JHK.
Oblastí se rozumí územně správní celek nižšího stupně než kraj.
Rada oblasti svolává minimálně 1x ročně zasedání ObHK, které je zasedáním členů JHK příslušných dané
oblastní hospodářské komory.
Zasedání ObHK je nejvyšším orgánem oblastní hospodářské komory, kde uplatňují členové své práva.
Zasedání ObHK zejména:
a. volí radu ObHK, předsedu a 2 místopředsedy oblastní hospodářské komory
b. nominuje své zástupce do představenstva JHK,
c. nominuje svého zástupce do dozorčí rady JHK
d. navrhuje delegáty na sněm HK ČR,
e. volí delegáty na shromáždění delegátů JHK,
f. projednává plán činnosti oblastní hospodářské komory.
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Článek 10.
Rada oblastní hospodářské komory
Rada oblasti je řídícím orgánem ObHK.
Rada oblasti má 6 až 9 členů.
Rada oblasti zejména:
a. připravuje podklady pro zasedání ObHK
b. projednává přihlášku za člena JHK příslušného do dané oblasti
c. spolupracuje s místními orgány státní správy a samosprávy
d. podává o své činnosti zprávu zasedání ObHK
Rada oblasti za svou činnost zodpovídá zasedání oblastní hospodářské komory.
Rada oblasti se schází minimálně 5x ročně, eviduje členy JHK příslušné dané ObHK.
Došlo-li u rady oblasti JHK ke snížení statutem stanoveného počtu jeho členů v důsledku odvolání člena,
odstoupení z funkce, vzdání se členství v hospodářské komoře nebo v důsledku úmrtí či zániku člena-právnické
osoby nebo proto, že člen rady oblasti přestal splňovat podmínky pro volbu do orgánu hospodářské komory,
může na návrh předsedy rady oblasti kooptovat zastupující členy, a to do 20 % celkového počtu svých členů.
Kooptace není možná u funkce předsedy a místopředsedů rady oblasti. Kooptovaný člen orgánu hospodářské
komory má ode dne kooptace práva a povinnosti řádného člena tohoto orgánu. Kooptovaný člen orgánu
hospodářské komory musí být na nejbližším zasedání ObHK potvrzen jako řádný člen tohoto orgánu; není-li ve
funkci potvrzen, jeho činnost v orgánu hospodářské komory končí dnem skončení zasedání ObHK, které ho mělo
ve funkci potvrdit.
Článek 11.
Předseda rady oblasti
Předseda rady oblasti zastupuje oblastní hospodářskou komoru a jedná jejím jménem.

Článek 12.
Sdružení
1. Sdružení JHK sdružují členy komory, které sdružují společné profesní zájmy. Vznik, změnu a zánik sdružení
schvaluje představenstvo. Sdružení musí sdružovat členy nejméně tří oblastí JHK. Minimální počet členů
sdružení je 20. V případě, že počet členů sdružení klesne pod 20 a tento stav trvá déle než dva měsíce, sdružení
zaniká. V případě, že sdružení po dobu delší než dva měsíce nemá zvolené orgány, sdružení zaniká.
Nejdříve se subjekt stává členem JHK, poté členem sdružení.
Shromáždění členů sdružení JHK zejména:
- hájí zájmy sdružení,
- volí radu sdružení, předsedu a místopředsedu
- schvaluje plán činnosti, rozpočet a hospodaření sdružení JHK.
1a. Sdružení nemá právo vytvořit si statut sdružení nebo jiný obdobný dokument. Sdružení se řídí Statutem,
Volebním řádem nebo Jednacím řádem Jihočeské hospodářské komory.
2. Rada sdružení má minimálně 3 členy.
3. Rada sdružení zejména:
a. Připravuje podklady pro shromáždění členů sdružení JHK.
b. Spolupracuje s místními orgány státní správy a samosprávy na základě pověření představenstva.
c. Podává o své činnosti zprávu shromáždění členů sdružení.
d. Svolává shromáždění členů sdružení minimálně 1 x ročně.
e. Za svou činnost odpovídá představenstvu JHK.
4. Rada sdružení se schází minimálně 2 x ročně. Radu svolává její předseda.
5. Došlo-li u rady sdružení JHK ke snížení statutem stanoveného počtu jeho členů v důsledku odvolání člena,
odstoupení z funkce, vzdání se členství v hospodářské komoře nebo v důsledku úmrtí či zániku člena-právnické
osoby nebo proto, že člen rady sdružení přestal splňovat podmínky pro volbu do orgánu hospodářské komory,
může na návrh předsedy sdružení kooptovat zastupující členy, a to do 20 % celkového počtu svých členů.
Kooptace není možná u funkce předsedy a místopředsedy rady sdružení. Kooptovaný člen orgánu hospodářské
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komory má ode dne kooptace práva a povinnosti řádného člena tohoto orgánu. Kooptovaný člen orgánu
hospodářské komory musí být na nejbližším zasedání shromáždění členů sdružení potvrzen jako řádný člen
tohoto orgánu; není-li ve funkci potvrzen, jeho činnost v orgánu hospodářské komory končí dnem skončení
shromáždění členů sdružení, které ho mělo ve funkci potvrdit.
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Článek 13.
Úřad Jihočeské hospodářské komory
Úřad JHK je výkonným orgánem JHK. Zabezpečuje činnost po stránce organizační, administrativní a
hospodářské.
Úřad JHK zejména:
a. vede administrativu a zajišťuje běžný chod komory,
b. připravuje podklady pro jednání orgánů JHK,
c. zabezpečuje činnost orgánů, sdružení, komisí a pomocných nebo poradních orgánů JHK,
d. plní další úkoly podle pokynů představenstva JHK,
e. na základě rozhodnutí představenstva JHK zřizuje oblastní kancelář JHK při jednotlivých oblastních
hospodářských komorách.
Úřad JHK řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu JHK ředitel, který je pracovníkem JHK. Ředitel zejména
zajišťuje a provádí rozhodnutí představenstva a podává o plnění úkolů představenstvu JHK zprávy.
Ředitel úřadu nebo jiní pracovníci úřadu mohou jednat jménem JHK ve věcech týkajících se činnosti úřadu v
rozsahu zmocnění, které schvaluje představenstvo JHK resp. předseda představenstva JHK.
Pracovníci JHK tvoří úřad. Pracovník JHK 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.
Článek 14.
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se statut JHK ze dne 26. 11. 2012.
2. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení Shromážděním delegátů JHK konaném dne 24. 11. 2014.
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