OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÁ LÍPA

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÁ LÍPA
ČÁST PRVNÍ
Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Okresní hospodářská komora Česká Lípa (dále jen "OHK") je sdružením podnikatelů přijatých za
její členy, zřízená podle zákona č. 301/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen "zákon").
(2) OHK je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku a vystupuje svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(3) Posláním OHK j e podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví,
prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů.
(4) Sídlem OHK je Děčínská 361/7, 470 01 Česká Lípa.
(5) Vnitřní poměry OHK upravuje její statut, volební a jednací řády, případně další vnitřní normy,
které nesmí být v rozporu se zákonem, statutem a příspěvkovým řádem OHK.
Čl. 2
Členství v OHK
(1) Členy OHK mohou být právnické a fyzické osoby mající sídlo nebo bydliště na území České
republiky, provozují podnikatelskou činnost, a které na základě přihlášky přijme za členy OHK
představenstvo OHK.
(2) Členství v OHK j e dobrovolné. Práva a povinnosti člena OHK vznikají dnem zápisu do seznamu
členů OHK, tj. dnem schváleni členství v představenstvu, neurčí-li představenstvo jinak. O přijetí za
člena OHK rozhoduje na základě písemné přihlášky představenstvo OHK.
(3) Práva a povinnosti v OHK Česká Lípa.
Člen OHK má právo:
a) volit a být volen do orgánů OHK (za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická
osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo fyzická osoba, která má k zastupování v
orgánech OHK příslušné pověření statutárním orgánem na základě plné moci,

b) využívat služeb poskytovaných OHK, odbornými sekcemi nebo cechy, které jsou v plánu
činnosti OHK a být o těchto akcích včas informován,
c) obracet se se svými požadavky na příslušnou odbornou sekci či cech nebo představenstvo
OHK,
d) obracet se na smírčí komisi OHK.
Člen OHK má povinnosti:
a) vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a dbát podnikatelské etiky,
b) dodržovat statut, jednací a volební řád OHK,
c) řádně platit stanovené členské příspěvky,
d) oznámit úřadu OHK všechny změny týkající se jeho podnikatelské činnosti.
(4) Člen společenstva Hospodářské komory České republiky může být současně členem OHK a
naopak.
(5) Členství v OHK zaniká dnem výmazu ze seznamu členů OHK na základě:
a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti,
b) úmrtí
c) zániku právnické osoby,
d) oznámení o vystoupení z OHK,
e) vyloučení z OHK.
(6) Dnem výmazu, tj. zániku členství na základě oznámení o vystoupení z OHK je poslední den
kalendářního roku, v němž člen OHK písemně, nebo elektronicky oznámil vystoupení z 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.
(7) Člen OHK může být z hospodářské komory vyloučen, neplatí-li členské příspěvky nebo jiným
závažným způsobem porušuje členské povinnosti anebo svým jednáním poškozuje zájmy
hospodářské komory nebo její pověst. O vyloučení, které musí být členu OHK písemně oznámeno,
rozhoduje představenstvo OHK. 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. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí lze podat písemně shromáždění delegátů do 15 - ti dnů od jeho oznámení.
(8) Členu OHK může být představenstvem pozastaven výkon práv a povinností vyplývající z členství v
OHK za podmínek a z důvodu stanovených vnitřním předpisem OHK,

ČI. 3
Působnost Hospodářské komory ČR
(1) Okresní hospodářská komora zejména:
a) vede evidenci členů OHK a je povinna poskytovat údaje o členské základně Hospodářské
komoře České republiky,
b) poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům v otázkách spojených s
podnikatelskou činností,
c) v rámci své působnosti organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány státní správy,
zajišťuje informační servis a napomáhá při řešení problémů zaměstnanosti,
d) na základě předchozího souhlasu svých Členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o
jejich podnikatelské činnosti,
e) navazuje a rozviji styky s komorami v zahraničí a uzavírá s nimi dohody,
f) v rámci své působnosti zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a
vzdělanosti,
g) spolupracuje s podnikatelskými svazy, sdruženími a komorami na základě uzavřených
dohod, dále s orgány státní správy a samosprávy,
h) zřizuje stálou smírčí komisi k předcházeni obchodním sporům mezi svými Členy,
i) podporuje zařízení k přípravě výkonu povolání,
j) vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů,
k) zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk Hospodářské komory České republiky a jejími
čteny a naopak,
l) zajišťuje úkoly Hospodářské komory České republiky v rámci příslušného územního celku,
m) vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska,
n) dbá v rámci svých možností, aby členové vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v
souladu s obecně závaznými právními předpisy,
o) projednává návrhy, podněty, připomínky a stížnosti svých členů.
p) reprezentuje a koordinuje společné zájmy podnikatelů vůči zákonodárnému sboru a jeho
orgánům, vládě, ministerstvům a jiným správním úřadům a orgánům územní samosprávy i
vůči jiným institucím a subjektům s činností dotýkající se zájmů podnikatelů, vyjadřuje se k
jejich legislativním návrhům a jiným opatřením, zejména z hlediska komplexního posouzení
vlivu na podnikatelské prostředí,

q) reprezentuje společné zájmy podnikatelů vůči zahraničí, navazuje a rozvíjí styky s
komorami a obdobnými institucemi v zahraničí, s mezinárodními organizacemi a uzavírá s
nimi dohody, zřizuje svá zastoupení v zahraničí.

ČÁST DRUHÁ
Orgány OHK
ČI. 4
(1) OHK má tyto orgány:
a) shromáždění delegátů,
b) představenstvo komory,
c) předsedu a místopředsedy,
d) dozorčí radu komory,
e) smírčí komisi komory.
(2) Členství v orgánech OHK je nezastupitelné.
Čl. 5
Shromáždění delegátů
(1) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem OHK. Tvoří jej členové OHK určení za delegáty dle
volebního řádu.
(2) Každý delegát ve shromáždění delegátů má j eden hlas a tento j e nezastupitelný.
(3) Shromáždění delegátů je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů
zvolených do shromáždění delegátů.
(4) K platnosti usnesení shromáždění delegátů, nestanoví-li tento statut jinak, je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných delegátů zvolených do shromáždění delegátů.
(5) K přijetí statutu OHK, příspěvkového rádu OHK a rozpočtu OHK nebo jejich změn je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných delegátů shromážděni delegátů.
ČI. 6
Představenstvo OHK
(1) Představenstvo OHK je řídícím orgánem OHK. Řídí činnost OHK a rozhoduje o všech záležitostech,
pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením sněmu Hospodářské komory České
republiky nebo usnesením shromáždění delegátů OHK vyhrazeny jinému orgánu OHK.
(2) Řádně svolané představenstvo OHK je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů.

(3) Představenstvo k zabezpečení společných zájmů členů OHK zřizuje odborné sekce a cechy, které
se ve své činnosti řídí zejména tímto statutem, dále jednacím a volebním řádem OHK.
(4) Představenstvo může rozhodnout o zřízení dalších poradních a pomocných orgánů OHK.
Čl. 7
Předseda OHK
(1) Předseda OHK zastupuje OHK a jedná jejím jménem.
(2) Předseda OHK svolává a řídí jednání představenstva OHK.
(3) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu OHK jím pověřený místopředseda OHK nebo jím
pověřený člen představenstva OHK.
(4) Za OHK podepisuje veškeré písemnosti předseda a místopředseda, v případě nepřítomnosti dva
místopředsedové. Výjimku tvoří pozvánka, podepisuje předseda, v případě nepřítomnosti
místopředseda.
ČI. 8
Dozorčí rada OHK
(1) Dozorčí rada OHK je kontrolním orgánem OHK. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů a
podává mu zprávy o své činnosti.
Čl. 9
Smírčí komise OHK
(1) Smírčí komise OHK je orgánem OHK, který ¡e zřízen k předcházení obchodních sporů mezi členy
OHK.
Čl. 10
Úřad OHK
(1) Úřad OHK je výkonným orgánem OHK
(2) Práci a povinnosti úřadu OHK jsou stanoveny jednacím řádem OHK

ČÁST TŘETÍ
Čl. 11
Odborné sekce a cechy a jiné pracovní orgány
(1) Činnost komory se realizuje v pracovních orgánech zejména:
a) v odborných sekcích a ceších podle profesního zaměření a zájmů jednotlivých Členů OHK.
b) v poradních orgánech (např. klubech, výborech, znaleckých grémiích),

c) v pomocných orgánech (sbor lektorů, zkušební komise).
(2) Každý člen OHK může být účasten práce v libovolném počtu odborných sekcí a cechů s tím, že je
oprávněn na základě plné moci nechat se zastoupit svým odborným pracovníkem.
(3) Členy pracovních orgánů uvedených výše pod bodem a) a c) mohou být i občané, fyzické i
právnické osoby, kteří nejsou členy OHK.
(4) Odborné sekce a cechy jsou zřizovány představenstvem OHK na základě požadavků nejméně 5
členů OHK.
Rada odborných sekcí a cechů
a) Činnost odborných sekcí a cechuje řízena radou prostřednictvím vedoucího odborné sekce
či cechmistrem. Rada je volena z řad členů odborné sekce či cechu.
b) Rada je nejméně tří členná a volí ze svého středu vedoucího cechu nebo cechmistra a jeho
zástupce v souladu s volebním řádem OHK.
c) Vedoucí cechu nebo cechmistr řídí činnost rady a zastupuje ji navenek,
d) Rada je ze své činnosti odpovědná představenstvu OHK, které schvaluje plán její činnosti a
rozpočet.
(5) Odborné sekce a cechy vykonávají také působnost OHK v případech uvedených v čl. 3 tohoto
statutu OHK pod bodem b), c), g), i), k), m), n), o).
(6) Pracovní orgány uvedené výše pod bodem (l) b) a c) zřizuje, jmenuje a odvolává představenstvo
OHK.

ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
(1) Tento statut OHK byl schválen shromážděním delegátů OHK dne 27. 5. 2015.

