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STATUT 
Jihočeské hospodářské komory 

Článek 1. 
Základní ustanovení 
1. 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.  
2. JHK je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. IČO: 48208248. 
3. Posláním JHK je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů 

komory.  
4. 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, 

 

Článek 4. 
Vztah JHK k orgánům státní správy, samosprávy, společenským organizacím a veřejnosti 
1. JHK reprezentuje Hospodářskou komoru České republiky na úrovni kraje jako partner krajské 

veřejné správy.  

2. JHK je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech 
a orgánech územní samosprávy.  

3. JHK realizuje svoji působnost ve smyslu zákona č. 301/1992 Sb. a 259/1996 Sb. a ve smyslu tohoto 
statutu.  

4. JHK může zřizovat poradní orgány, které sdružují odborníky i nečleny komory. 
 

 
ORGÁNY JHK 

Článek 5. 
Shromáždění delegátů 
1. Shromáždění delegátů JHK je nejvyšším orgánem, kde uplatňují členové své právo podílet se na činnosti 

komory.  
2. 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  
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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. 

 

 

Článek 6. 
Představenstvo 
1. 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.  

2. Představenstvo odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů JHK.  
3. 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. 

4. 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. 

5. Právní úkony představenstva JHK, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a 
všichni tři místopředsedové, každý samostatně, případně jiný pověřený člen představenstva. 

6. 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.  

7. Představenstvo JHK může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním JHK i jiné osoby.  
8. Představenstvo JHK podává zprávu o své činnosti shromáždění delegátů JHK. 
9. 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. 
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Článek 7. 
Předseda a místopředsedové 
1. Předseda zastupuje JHK navenek a jedná jejím jménem.  
2. 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. 

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

 

Článek 8. 
Dozorčí rada 
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem JHK. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů a podává mu 

zprávy o své činnosti. 
2. Dozorčí rada má 9 členů včetně předsedy a 1. místopředsedy dle zásady paritního zastoupení 

jednotlivých oblastí.  
3. 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.  

4. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva či pracovník úřadu.  
5. 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. 
6. 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. 
Oblastní hospodářská komora (dále ObHK) 

1. Členové JHK se sdružují do oblastních hospodářských komor, které prosazují zájmy členů v 
daném místě. Vznik, změnu a zánik oblastí schvaluje představenstvo.  

2. ObHK nejsou samostatným právním subjektem a jsou vnitřním subjektem JHK.  
3. Oblastí se rozumí územně správní celek nižšího stupně než kraj.  
4. Rada oblasti svolává minimálně 1x ročně zasedání ObHK, které je zasedáním členů JHK příslušných 

dané oblastní hospodářské komory.  
5. Zasedání ObHK je nejvyšším orgánem oblastní hospodářské komory, kde uplatňují členové své 

práva.  
6. 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.  

 

Článek 10. 
Rada oblastní hospodářské komory 
1. Rada oblasti je řídícím orgánem ObHK.  
2. Rada oblasti má 6 až 9 členů.  
3. 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  

4. Rada oblasti za svou činnost zodpovídá zasedání oblastní hospodářské komory.  
5. Rada oblasti se schází minimálně 5x ročně, eviduje členy JHK příslušné dané ObHK.  
6. 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 
1. Předseda rady oblasti zastupuje oblastní hospodářskou komoru a jedná jejím jménem. 
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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 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. 

Článek 13. 
Úřad Jihočeské hospodářské komory 
1. Úřad JHK je výkonným orgánem JHK. Zabezpečuje činnost po stránce organizační, administrativní a 

hospodářské.  
2. 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. 
3. 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.  
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4. 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.  

5. 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 24.11.2014. 
2. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení Shromážděním delegátů JHK konaném dne 

23.11.2015 
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VOLEBNÍ ŘÁD 
Jihočeské hospodářské komory 

Článek 1. 
Základní ustanovení 

1. Volební řád Jihočeské hospodářské komory (dále jen JHK) upravuje podmínky voleb do všech orgánů 
JHK a delegátů na Sněm HK ČR.  

2. Volby se konají na základě rovného volebního práva veřejným hlasováním, pokud orgán, který volbu 
provádí, nenavrhne a příslušné shromáždění neschválí hlasování tajné. Výjimka z pravidla veřejného 
hlasování je vždy tajná volba předsedy.  

3. Každý člen komory má právo volit a být volen do orgánů komory. Za právnické osoby má právo volit 
a být volena fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem, nebo fyzická osoba, která je členem 
jejího statutárního orgánu.  

4. Do orgánů JHK může být zvolen každý člen komory, který má právo volit podle tohoto volebního 
řádu a který nejpozději v den voleb dosáhl věku 21 let.  

5. Funkční období je tříleté. Členové orgánů JHK mohou být voleni opětovně. Uplynutím funkčního 
období mandát zaniká. Při skončení funkčního období člena orgánu je příslušný orgán povinen 
uskutečnit novou volbu, pokud nedojde ke kooptaci dle příslušných ustanovení Statutu.  

6. Kandidát je zvolen nadpoloviční většinou přítomných oprávněných hlasovat. 
 

Článek 2. 
Volba rady oblasti 

1. Radu oblasti volí zasedání členů oblastní hospodářské komory. 

Článek 3. 
Volba předsedy rady oblasti 

1. Předsedu rady oblasti a místopředsedy volí zasedání členů oblastní hospodářské komory ze zvolené 
rady oblasti. 

Článek 4. 
Volba rady sdružení 

1. Radu sdružení volí zasedání členů komory, kteří jsou v příslušném sdružení registrováni. 

Článek 5. 
Volba předsedy rady sdružení 

1. Předsedu rady sdružení a místopředsedu volí ze zvolené rady zasedání členů komory, kteří jsou 
v příslušném sdružení registrováni. 

Článek 6. 
Volba delegátů na shromáždění delegátů JHK 

1. Zasedání oblastní hospodářské komory volí delegáty na shromáždění delegátů JHK poměrovým 
klíčem 1 delegát na 10 členů ObHK. 

Článek 7. 
Volba představenstva 

1. Představenstvo je voleno shromážděním delegátů. Kandidáty má právo navrhnout každý delegát. 
2. Volební komise je tříčlenná a organizuje volbu takto:  

a. Kandidáty na členy představenstva zapíše na tabuli přehledně tak, aby bylo zřejmé, 
za kterou oblast jsou do představenstva nominováni.  

b. Volba probíhá veřejně. Předseda volební komise nechává hlasovat o každém kandidátovi 
zvlášť, pokud shromáždění delegátů neodsouhlasí jiný způsob. 
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3. 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.  

Článek 8. 
Volba předsedy a místopředsedů představenstva 

1. Předsedu a místopředsedy volí shromáždění delegátů.  
2. Kandidáty mohou být pouze zvolení členové představenstva.  
3. Volba předsedy probíhá tajným, volba místopředsedů veřejným hlasováním.  
4. Volební komise postupuje obdobně jako při volbě členů představenstva.  

Článek 9. 
Volba dozorčí rady 

1. Členy dozorčí rady volí shromáždění delegátů.  
2. Kandidáty má právo navrhovat každý delegát.  
3. Za členy dozorčí rady jsou zvoleni kandidáti z každé oblasti jeden. 
4. Volba probíhá veřejně. Předseda volební komise nechává hlasovat o každém kandidátovi zvlášť, 

pokud shromáždění delegátů neodsouhlasí jiný způsob. 

Článek 10. 
Volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady 

1. Předsedu a místopředsedu volí členové dozorčí rady ze svého středu. 

Článek 11. 
Volba delegátů na sněm HK ČR 

1. Delegáty na Sněm hospodářské komory volí Shromáždění delegátů JHK v počtu stanoveném 
Hospodářskou komorou České republiky. 

2. Volba probíhá veřejně. Předseda volební komise nechává hlasovat o každém kandidátovi zvlášť, 
pokud shromáždění delegátů neodsouhlasí jiný způsob. 

Článek 12. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se volební a hlasovací řád ze dne 24.11.2014. 
2. Tento volební a hlasovací řád JHK byl schválen na shromáždění delegátů dne 23.11.2015. 
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JEDNACÍ ŘÁD 
Jihočeské hospodářské komory 

Článek 1. 
Základní ustanovení 
1. Jihočeská hospodářská komora (dále jen JHK) je ustanovena na základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 

259/1996 Sb., realizuje svoji činnost ve smyslu platného Statutu, Jednacího řádu, Volebního řádu a 
dalších vnitřních předpisů JHK.  

2. Orgány JHK mohou jednat a rozhodovat pouze o záležitostech, které podle zákona, statutu JHK, či tohoto 
jednacího řádu, náleží do jejich působnosti.  

3. Členové orgánu JHK jsou povinni vykonávat svou činnost svědomitě, plnit řádně svěřené úkoly 
a dodržovat obecně závazné právní předpisy, statut, jednací a volební řád, popřípadě další vnitřní normy 
JHK.  
 

4. Pokud člen orgánů JHK neplní řádně povinnosti plynoucí z jeho funkce, může jej před uplynutím 
funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil.  

5. Člen orgánů JHK může z funkce odstoupit. Je však povinen písemně oznámit své rozhodnutí orgánu, 
jehož je členem. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání, 
nejpozději však do tří měsíců od obdržení písemného oznámení o odstoupení.  

6. Dnem účinnosti odvolání nebo po projednání odstoupení z funkce může na jeho místo nastoupit 
kooptovaný náhradník. Totéž platí i v případě úmrtí člena orgánu JHK.  

7. Pokud shromáždění delegátů nerozhodne jinak, jsou funkce v orgánech JHK funkcí čestnou.  

 

Článek 2. 
Jednání shromáždění delegátů 
1. Shromáždění se koná podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává jej představenstvo písemnou 

pozvánkou nejméně patnáct dnů přede dnem jeho konání. Členové komory, kteří dají k disposici své e-
mailové adresy a souhlasí s posíláním pozvánek a ostatních dokumentů v elektronické podobě, budou 
tímto způsobem obesíláni.  

2. Představenstvo je povinno shromáždění delegátů svolat vždy, požádá-li o to písemně nejméně jedna 
třetina členů, nebo dozorčí rada, nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. Žadatelé předloží 
současně návrh programu jednání.  

3. Shromáždění delegátů JHK 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. Přílohou však vždy musí být materiály, na jejichž základě má 
shromáždění delegátů JHK rozhodovat. Pozvánku podepisuje předseda nebo pověřený místopředseda 
JHK.  

4. Řídící orgán zasedání schválí nejprve navrženého skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu, 
v případě voleb též mandátovou a volební komisi.  

5. Součástí programu je vždy zpráva představenstva JHK o činnosti komory za uplynulé období.  
6. Na shromáždění delegátů JHK musí být pozváni všichni zvolení delegáti.  
7. Jednání shromáždění řídí předseda nebo pověřený místopředseda, případně pověřený člen 

představenstva JHK.  
8. Shromáždění delegátů rozhoduje usnesením a je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 

většina členů.  
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Článek 3. 
Jednání představenstva 
1. Představenstvo JHK se schází podle potřeby, zpravidla čtyřikrát za rok. Představenstvo svolává předseda, 

případně pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou.  
2. Pozvánka na jednání představenstva JHK se odesílá tak, aby ji členové představenstva JHK obdrželi 

alespoň sedm dnů před zasedáním.  
3. Předseda JHK je povinen představenstvo JHK svolat, a to nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti, 

požádá-li o to nejméně jedna třetina členů představenstva JHK nebo dozorčí rada a předloží-li návrh 
na program jednání.  

4. Představenstvo JHK 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.  

5. Program jednání připravuje předseda spolu s ředitelem úřadu JHK. Návrhy na zařazení do programu 
mohou podávat všichni členové představenstva, dozorčí rada a vedoucí sekcí JHK.  

6. Na zasedání představenstva musí být pozváni všichni členové představenstva a předseda dozorčí rady. 
Předseda dozorčí rady nemá hlasovací právo.  

7. Jednání představenstva řídí předseda, nebo pověřený místopředseda, případně pověřený člen 
představenstva.  

8. Představenstvo JHK rozhoduje usnesením a je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 
většina členů. K platnosti usnesení představenstva JHK je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných členů.  

 

Článek 4. 
Jednání dozorčí rady 
1. Dozorčí rada JHK se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok.  
2. Dozorčí radu JHK svolává její předseda, případně jím pověřený místopředseda, nebo pověřený člen 

dozorčí rady písemnou pozvánkou.  
3. Podklady pro jednání, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích včetně návrhů 

na opatření připravují a dozorčí radě JHK předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové dozorčí 
rady JHK, kteří dozorčí radu JHK též informují o průběhu prověrek a kontrol.  

4. Pozvánka na jednání dozorčí rady JHK se odesílá tak, aby ji členové dozorčí rady obdrželi alespoň sedm 
dnů před zasedáním.  

5. Předseda dozorčí rady JHK je povinen dozorčí radu svolat, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů 
dozorčí rady JHK a navrhne program jednání.  

6. Dozorčí rada JHK podává zprávu o své činnosti shromáždění delegátů JHK.  
7. Dozorčí rada JHK 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 
dozorčí rady.  

8. Na zasedání dozorčí rady musí být pozváni všichni členové dozorčí rady.  
9. Jednání dozorčí rady řídí předseda, nebo pověřený místopředseda, případně pověřený člen dozorčí rady.  
10. Dozorčí rada rozhoduje usnesením a je schopna se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina 

členů.  
11. K platnosti usnesení dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.  

 

Článek 5. 
Jednání v oblastech 
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1. Zasedaní členů JHK příslušných dané oblastní hospodářské komory se koná dle potřeby, minimálně však 
1x ročně.  

2. Zasedání oblastní hospodářské komory svolává rada ObHK písemnou pozvánkou s uvedením programu 
jednání nejméně 15 dnů předem. Zasedání se zpravidla zúčastní předseda představenstva JHK, nebo jím 
pověřený místopředseda, a ředitel příslušné oblastní kanceláře JHK.  

3. Jednání řídí předseda ObHK, nebo jím pověřený zástupce, případně další člen rady.  
 

Článek 6. 

Jednání sdružení 
1. Zasedání členů sdružení JHK se koná dle potřeby, minimálně však 1 x ročně.  
2. Sdružení svolává jeho předseda, případně jím pověřený člen rady, písemnou pozvánkou s uvedením 

programu jednání.  
3. Jednání řídí předseda rady sdružení, nebo jím pověřený zástupce.  

 

Článek 7. 
Obecně platná pravidla jednání 
1. Tato pravidla jednání platí pro zasedání všech orgánů JHK.  
2. Zasedání připravuje svolavatel, který zajišťuje v součinnosti s úřadem JHK přípravu pozvánek 

a písemných podkladů, podle kterých orgán zpravidla jedná a rozhoduje.  
3. Orgán JHK jedná podle schváleného programu, jehož návrh připravuje a předkládá svolavatel. Každý člen 

orgánu může navrhnout změnu či doplnění programu. Program se schvaluje veřejným hlasováním.  
4. Ke každému bodu jednání se vede rozprava (diskuse). Předsedající může rozhodnout o sloučení rozpravy 

k více bodům. Rozprava se vede k projednávané věci, jinak může předsedající po upozornění řečníkovi 
odejmout slovo. Rozpravu je možno ukončit po přednesení příspěvků všech přihlášených, pokud se 
orgán hlasováním nerozhodne diskusi ukončit s tím, že nepřednesené diskusní příspěvky se stávají 
součástí zápisu.  

5. Rozpravu řídí předsedající, který ji ukončí, nejsou-li další věcné připomínky nebo návrhy. Je-li třeba na 
základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledek rozpravy, formuluje nový návrh a 
dá o něm hlasovat.  

6. V rozpravě vystupují řečníci v pořadí, jak se přihlásili. Pokud není některý z přihlášených přítomen, ztrácí 
pořadí. Členové orgánu mají v průběhu diskuse právo na faktickou nebo technickou poznámku, o jejichž 
zařazení rozhoduje předsedající.  

7. Orgán JHK může usnesením stanovit podrobnější pravidla pro rozpravu (diskusi), například stanovit 
maximální délku příspěvků nebo faktické poznámky, postup a formu předkládání pozměňovacích a 
doplňovacích návrhů.  

8. Na jednání orgánů JHK mohou být přizváni hosté nebo zástupci jiných orgánů.  
9. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje předsedající. Návrhy na projednání 

může uvést a odůvodnit i přizvaný odborný pracovník.  
10. Není-li jednání shromáždění delegátů a shromáždění členů oblastí JHK schopno se usnášet, svolá 

předseda náhradní jednání tak, aby se konalo do 21 dnů ode dne, kdy se mělo konat jednání 

původně svolané. Náhradní jednání musí mít nezměněný pořad jednání a je schopno usnášení, bez 

ohledu na počet přítomných. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina 

přítomných. 

  



 

 

Zjednodušujeme život podnikatelům

#jihoceskepodnikani

Jihočeská hospodářská komora 

Husova 9, 370 01 České Budějovice 
e-mail: info@jhk.cz 
www.jhk.cz 

Článek 8. 
Rozhodování 
1. Orgány JHK rozhodují usnesením, které se přijímá veřejným hlasováním. Člen orgánu musí hlasovat 

osobně, zastupování není při hlasování přípustné.   
2. Orgány jsou způsobilé usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu. Toto ustanovení 

se nevztahuje na náhradní shromáždění delegátů a náhradní shromáždění členů oblastí.  
3. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných.  
4. Připouští se rozhodování per rollam v odůvodněných případech. Osoba oprávněná ke svolání 

jednání orgánu zašle všem členům orgánu návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí musí obsahovat 
text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění a lhůtu pro doručení vyjádření člena orgánu, 
která činí minimálně 10 kalendářních dní. Pro počátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu 
členu orgánu. Dále návrh rozhodnutí obsahuje podklady potřebné pro jeho přijetí. Nedoručí-li člen 
orgánu osobě oprávněné svolat jednání orgánu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem 
nesouhlasí. Souhlas či nesouhlas s návrhem usnesení je člen orgánu oprávněn zaslat i formou 
emailu, a to z emailové adresy, kterou eviduje JHK jako kontaktní emailovou adresu člena orgánu. 
K přijetí rozhodnutí tímto způsobem je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. 
Informace o rozhodnutí orgánu přijatém „per rollam“ a jeho obsahu musí být podána na nejbližším 
jednání orgánu a uvedena v zápisu z jednání. Rozhodování „per rollam“ je nepřípustné u 
shromáždění delegátů a při rozhodování o personálních záležitostech.  

5. Člen orgánu, který nesouhlasí s přijatým usnesením, má právo žádat, aby jeho stanovisko bylo uvedeno 
v zápise z jednání.  

 

Článek 9. 
Zapisování 
1. Na každém jednání řádně svolaného orgánu JHK se vyhotovuje zápis do sedmi dnů od jeho konání. 

Pořizuje jej zapisovatel.  
2. V zápisu se uvádí datum a místo konání, kdo řídil jednání, počet přítomných, program, diskutující, přijatá 

usnesení s výsledky hlasování.  
3. Zápis podepisuje v případě představenstva zapisovatel a předsedající. Zápis ze shromáždění delegátů 

JHK podepisuje zapisovatel a předseda (případně místopředseda) a dva určení ověřovatelé zápisu.  
4. Zápis je uložen na úřadu JHK společně s příslušnými podklady, přílohami, usneseními a presenční listinou. 

Každý člen orgánu má možnost do zápisu nahlédnout.  

 

Článek 10. 
Závěrečná ustanovení 
1. Zrušuje se jednací řád ze dne 24.11.2014. 
2. Tento jednací řád byl schválen na shromáždění delegátů JHK dne 23.11.2015. 
 


