
Okresní hospodářská komora Teplice 

 

S T A T U T 
 

§ 1 

Základní ustanovení 
 

 

 

1) Okresní hospodářská komora (dále jen „okresní komora“) je sdružením podnikatelů 

přijatých za její členy, zřízená podle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění platných změn a doplňků.  

2) Okresní komora je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. V právních 

vztazích vystupuje okresní komora svým jménem a nese plnou odpovědnost z těchto 

vztahů vyplývající. 

3) Okresní komora je samostatný právní subjekt, který působí nezávisle na politických 

stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. 

4) Okresní komora je základním strukturálním a organizačním článkem Hospodářské 

komory České republiky, zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk Hospodářské komory 

České republiky (dále jen „hospodářské komory“) s jejími členy, zajišťuje úkoly 

hospodářské komory na území své působnosti. 

5) Základním posláním okresní komory je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a 

ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů okresní komory ve vztazích k orgánům státní 

správy, územní samosprávy a k zahraničí. 

6) Vnitřní uspořádání okresní komory je dáno schváleným statutem a platným jednacím 

řádem, případně dalšími vnitřními normami, které nesmí být v rozporu se zákonem, 

statutem a příspěvkovým řádem hospodářské komory. 

7) Okresní komora vede evidenci svých členů a poskytuje z ní údaje hospodářské komoře. 

 
 

§ 2 

 

Okresní hospodářská komora v Teplicích vznikla 28. prosince 1994 zápisem do obchodního 

rejstříku oddíl A, vložka 5180 u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

 

Obchodní jméno: Okresní hospodářská komora Teplice 

IČO:                     62 24 38 37 

Právní forma:       organizace dle zák. 301/1992 Sb.  
 

 

 
§ 3 

 

Členství v okresní komoře 
 

1) Členy okresní komory mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo 

bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost s výjimkou činnosti 

v zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizovány podle jiného 

zákona. 
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2) Členství podnikatelů v okresní komoře je dobrovolné. Na základě písemné žádosti 

podnikatele rozhoduje o přijetí za člena představenstvo okresní komory. Práva a 

povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů a zaplacením členského 

příspěvku. Výši členského příspěvku řeší příspěvkový řád okresní komory. 

3) Členství v okresní komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů okresní komory na 

základě: 

       a)  zániku oprávnění podnikatelské činnosti 

b) úmrtí člena – fyzické osoby 

c) ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům 

d) zániku právnické osoby 

e) oznámení o vystoupení z okresní komory 

f) vyloučení z okresní komory na základě rozhodnutí jejího představenstva 

4) Dnem výmazu, tj. zániku členství na základě oznámení o vystoupení z okresní komory je 

poslední den kalendářního roku, v němž člen písemně oznámil vystoupení z okresní 

komory. V případě, že člen okresní komory 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. 

5) Člen okresní komory z ní může být vyloučen, neplatí-li řádně členské příspěvky nebo 

jestliže jiným hrubým způsobem porušuje členské povinnosti. O vyloučení, které musí být 

členu okresní komory písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo okresní komory. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně představenstvu hospodářské komory 

do patnácti dnů od jeho oznámení. 

6) Ukončením členství v okresní komoře nevzniká členu okresní komory nárok na vrácení 

členského příspěvku. 

 

§ 4 

Práva a povinnosti člena okresní komory 

 

1) Člen okresní komory má právo: 

       Volit a být volen do orgánů okresní komory, za právnické osoby má právo volit a být 

volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo fyzická osoba, která je členem 

jejího statutárního orgánu. 

      a)  využívat služeb poskytovaných okresní komorou 

 b)  podáváním svých podnětů, námětů a připomínek se aktivně podílet na činnosti okresní 

komory 

 c)  být informován o vyřízení svých podnětů, návrhů a připomínek                                                                            

 d)  požadovat ochranu svých zájmů dle zákona a práv vyplývajících z členství v komoře 

 e)  využívat veškerých výhod poskytovaných členům okresní komorou 

2)  Člen komory má povinnost: 

 a) vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními     

předpisy a v souladu s dobrými mravy 

      b) dodržovat statut, jednací a volební řád okresní komory 

 c) řádně platit stanovené členské příspěvky dle schváleného příspěvkového řádu 

 d) oznamovat úřadu okresní komory neprodleně veškeré změny týkající se jeho osoby,  

které jsou podstatné pro vedení členské evidence 

 e) přispívat podle svých možností k plnění úkolů okresní komory 
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§ 5 

Působnost okresní komory 

 

1) Okresní komora reprezentuje a koordinuje společné zájmy svých členů, sjednocuje různá 

stanoviska a zastupuje své členy v přímém vztahu k hospodářské komoře. Do její 

působnosti patří zejména: 

a) poskytovat svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených 

s podnikatelskou činností 

b) vydávat vyjádření a odborná stanoviska podle platných právních předpisů 

c) organizovat vzdělávací činnost, spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy  

v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při 

řešení problému zaměstnanosti 

d) na základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečovat jejich propagaci a šíření 

informací o jejich podnikatelské činnosti 

e) dbát, aby její členové vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a o případných závažných nedostatcích informovat 

příslušné orgány 

f) navazovat a rozvíjet styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírat 

s nimi dohody 

g) zřizovat a spravovat zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělávání 

h) spolupracovat s ostatními komorami v České republice, podnikatelskými svazy a 

sdruženími na základě dohod uzavřených v souladu se zákonem a svým statutem 

i) zřizovat smírčí nebo rozhodčí komise k předcházení obchodním sporům 

j) vykonávat vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a 

v souladu se svým posláním 

k) vést evidenci svých členů 

l) rozhodovat o svých vnitřních poměrech a pravidlech svého jednání 

m) šířit znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních 

předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit a v této souvislosti vydávat a 

rozšiřovat svůj informativní a odborný zpravodaj, ve spolupráci s hospodářskou 

komorou budovat informační systém a zajišťovat jeho provoz 

n) podílet se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporovat školská zařízení, 

zřízená k tomuto účelu 

o) projednávat návrhy, podněty, připomínky a stížnosti svých členů 

p) projednávat, na návrh člena, obchodní a hospodářské spory s jiným členem, pokud 

projednání nebo rozhodování není v kompetenci jiného orgánu 

q) zajišťovat úkoly hospodářské komory v rámci příslušného územního celku 

 

2) Okresní komora spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy na základě dohod při 

tvorbě obecně závazných předpisů, výběrových řízení dle platné legislativy a účastní se 

jednání, která se dotýkají hospodářské politiky a podnikání, ekonomických nástrojů a 

ochrany trhu podnikatelů v rámci její působnosti. 

3) Okresní komora může též působit jako osoba, která má stanovit chybějící obsah smlouvy 

podle ustanovení § 270 odst. 2, § 291 a § 292 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. 

4) Okresní komora zabezpečuje plnění úkolů v rámci své působnosti svými orgány včetně 

odborných sekcí a prostřednictvím svého úřadu. Spolupracuje při tom též s jinými 

odbornými institucemi a osobami. 
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§ 6 

Orgány okresní komory 
 

1) Orgány okresní komory jsou: 

a) shromáždění delegátů okresní komory 

b) představenstvo okresní komory 

c) předseda a místopředsedové okresní komory 

d) dozorčí rada okresní komory 

2) Funkční období členů orgánů okresní komory je tříleté, přičemž členové těchto orgánů 

mohou kandidovat a být voleni opakovaně. 

3) Funkce v orgánech okresní komory je funkcí čestnou a na základě rozhodnutí 

shromáždění delegátů může být členům těchto orgánů přiznána za výkon funkce odměna. 

Náhrada hotových výdajů a cestovní náhrady jsou členům orgánů vypláceny v souladu 

s platnými právními předpisy. 

4) Funkce v orgánech okresní komory mohou zastávat pouze členové okresní komory. Za 

právnické osoby mohou funkce zastávat pouze fyzické osoby, které jsou jejich statutárním 

orgánem nebo jsou členy jejich statutárního orgánu. Členství v orgánech okresní komory 

je nezastupitelné. 

5) Orgány okresní komory jsou oprávněny jednat a rozhodovat pouze o záležitostech, které 

podle zákona,  tohoto statutu a jednacího řádu náleží do jejich působnosti. 

 

A. Shromáždění delegátů okresní komory. 

1) Shromáždění delegátů komory je nejvyšším orgánem okresní komory a tvoří jej řádní 

členové okresní komory. Za právnickou osobu může být delegátem pouze fyzická osoba, 

která je jejich statutárním orgánem nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního 

orgánu. Člen může být zastoupen zmocněncem na základě písemné plné moci, která je 

úředně ověřena a v níž je přesně vymezen rozsah zmocnění. Zmocněncem nemůže být 

pracovník úřadu okresní komory. 

2) Shromáždění delegátů okresní komory: 

a) volí a odvolává předsedu, místopředsedy, členy představenstva okresní komory, 

dozorčí radu a členy smírčí komise okresní komory, je-li zřízena. Předseda je volen 

vždy tajným hlasováním. 

b) schvaluje, mění a ruší statut okresní komory, který musí být v souladu se statutem 

hospodářské komory 

c) volí zástupce na sněm hospodářské komory z řad členů okresní komory 

d) volí zástupce okresní komory do statutárních orgánů jiných institucí 

e) schvaluje sloučení okresní komory s jinými okresními komorami, případě rozdělení 

regionální komory 

f) stanoví hlavní úkoly okresní komory 

g) schvaluje rozpočet okresní komory, její účetní závěrku a zprávu představenstva a 

dozorčí rady okresní komory o činnosti a hospodaření 

h) schvaluje zásady odměňování pracovníků okresní komory 

i) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva okresní komory 

j) může rušit nebo měnit rozhodnutí představenstva okresní komory 

k) rozhoduje o dalších záležitostech okresní komory, jejichž rozhodnutí si vyhradila. 

3) Shromáždění delegátů okresní komory svolává představenstvo okresní komory dle 

potřeby, nejméně však jednou za rok. Termín a program jednání je nutno oznámit všem 

řádným členům písemnou pozvánkou, nejméně však 15 dnů přede dnem jeho konání. 
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B. Představenstvo okresní komory 

 

1) Představenstvo je řídícím orgánem okresní komory. Řídí činnost okresní komory a 

rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, tímto statutem a jednacím řádem 

či usnesením shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu okresní komory. 

2) Představenstvo okresní komory má devět členů. Členy představenstva okresní komory 

jsou předseda, dva místopředsedové a šest dalších členů. 

3) Představenstvo se za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů okresní komory. 

 

C. Předseda a místopředsedové okresní komory 

 

1) Předseda okresní komory zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem samostatně a 

to tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu připojí svůj podpis s dovětkem 

„předseda“. 

2) Předseda okresní komory svolává a řídí jednání představenstva okresní komory, dohlíží na 

činnost úřadu okresní komory a vykonává další činnosti, které mu stanoví statut, jednací 

řád, usnesení shromáždění delegátů okresní komory nebo představenstva okresní komory. 

3) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu okresní komory jím pověřený místopředseda 

okresní komory nebo jiný jím pověřený člen představenstva okresní komory. 

 

D. Dozorčí rada okresní komory 

1) Dozorčí rada okresní komory je kontrolním orgánem okresní komory, za svou činnost 

odpovídá shromáždění delegátů okresní komory. 

2) Dozorčí rada má tři členy. Činnost dozorčí rady okresní komory řídí předseda volený 

tajným hlasováním členů dozorčí rady okresní komory. 

3) Dozorčí rada okresní komory: 

a) kontroluje hospodaření a činnost okresní komory 

b) pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedů okresní komory, jsou-li 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem a jednacím řádem nebo 

ostatními předpisy okresní komory, pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu 

okresní komory 

c) pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s obecně závaznými 

právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy okresní komory, pozastavené 

rozhodnutí předkládá shromáždění delegátů 

4)    Členství v dozorčí radě okresní komory je neslučitelné s členstvím v představenstvu 

okresní komory nebo hospodářské komory. Členem dozorčí rady nemůže být zaměstnanec 

okresní komory nebo hospodářské komory. 

 

§ 7 

Úřad okresní komory 
 

1) Činnost okresní komory zajišťuje úřad okresní komory. 

2) Úřad okresní komory tvoří zaměstnanci okresní komory. Zaměstnanec okresní komory 

nesmí být podnikatelem nebo se podílet na podnikání jiných právnických nebo fyzických 

osob, nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného 

orgánu jiné právnické osoby, která vykonává podnikatelskou činnost.  
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3) Úřad okresní komory 

a) vede administrativu a zajišťuje běžný chod okresní komory 

b) připravuje podklady pro jednání orgánů okresní komory 

c) plní další úkoly podle pokynů představenstva okresní komory 

4)   Úřad okresní komory řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu okresní komory 

ředitel, který je zaměstnancem komory. 

 
§ 8 

Hospodaření okresní komory 

 

1) Okresní komora samostatně spravuje svůj majetek. 

2) Okresní komora hospodaří podle ročního rozpočtu. 

3) Příjmy okresních komor tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary a jiné příjmy. 

4) Rozdělení členských příspěvků okresní komory mezi okresní komoru a hospodářskou 

komoru je dáno příspěvkovým řádem hospodářské komory. 

 
§ 9 

Závěrečná ustanovení. 

 

Tento statut okresní komory byl schválen na shromáždění delegátů okresní komory dne 30. 

listopadu 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dorothea Kresslová 

Předseda OHK Teplice 


