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Část první 

čl. 1 

Základní ustanovení 

 

(1) Krajská hospodářská komora Zlínského kraje (dále jen „Krajská komora“) je po sloučení okresních 

hospodářských komor sdružením podnikatelů (právnických a fyzických osob) přijatých za její členy, 

které bylo zřízeno podle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky, v platném znění (dále jen „zákon“). Krajská komora přijímá podnikatele za 

členy HK ČR a registruje je. Tento statut upravuje základní vnitřní vztahy Krajské komory a další 

podrobnosti neupravené zákonem č. 301/1992 Sb., v platném znění. Tato Krajská komora, jenž 

vznikla sloučením okresních hospodářských komor působících v okresech Uherské Hradiště, Vsetín a 

Zlín, je složkou Hospodářské komory České republiky, je jako „Krajská hospodářská komora“ zapsána 

do příslušného Obchodního rejstříku dle jeho pravidel. Krajská hospodářská komora se stala právním 

nástupcem Okresní hospodářské komory Uherské Hradiště, Okresní hospodářské komory Vsetín a 

Okresní hospodářské komory Zlín. Krajská komora se rovněž stala právním nástupcem zájmového 

sdružení Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. 

 

(2) Krajská komora usiluje zejména o rozvoj podnikatelského prostředí v České republice, zejména však 

ve Zlínském kraji. Podporuje v oborech mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví aktivity 

podnikatelů i při jejich uplatnění v zahraničí, prosazuje a chrání zájmy členů Krajské komory a ostatních 

podnikatelů a přispívá k vytváření podmínek pro zajištění jejich podnikatelských potřeb. 

 

(3) Krajská komora je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Krajská komora jedná 

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto právních vztahů. 

 

(4) Krajská komora je reprezentantem Hospodářské komory České republiky vůči orgánům veřejné správy 

ve Zlínském kraji. Krajská komora je dále reprezentantem zájmů členů a ostatních podnikatelů v 

souladu s odstavcem 2 čl. 1 Statutu Hospodářské komory České republiky. 

 

(5) Krajská komora je  subjektem zřízeným podle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění ve Zlínském kraji, s výjimkou 

agrárních komor. 

 

(6) Sídlem Krajské komory je Zlín. 

Statut 
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje 
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čl. 2 

Působnost Krajské komory 

 

(1) V souladu se svým posláním Krajská komora zejména: 

a) zapisuje v souladu s vnitřními předpisy Krajské komory do seznamu členů informace o přijatých 

členech Krajské komory nebo o změnách v údajích týkajících se členů komory, 

b) poskytuje poradenské a konzultační služby podnikatelům a veřejnosti v otázkách spojených s 

podnikatelskou činností, 

c) organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány veřejné správy v rámci své místní působnosti 

v zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti, 

d) na základě předchozího souhlasu členů Krajské komory zabezpečuje propagaci a šíření informací o 

jejich podnikatelské činnosti, 

e) spolupracuje s ostatními složkami komory a dalšími subjekty zapojenými v komoře, na základě 

dohod uzavřených na regionální úrovni spolupracuje i s podnikatelskými svazy, 

zaměstnavatelskými svazy, sdruženími a regionálními komorami, 

f) navazuje a rozvíjí styky s obdobnými komorami, podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy 

a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody, 

g) zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, 

h) v odůvodněných případech zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými 

členy, 

i) podporuje zařízení k přípravě k výkonu povolání, 

j) vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů, 

k) zajišťuje plnění úkolů Hospodářské komory České republiky, 

l) reprezentuje hospodářskou komoru na úrovni kraje jako partner krajské veřejné správy; v tomto 

smyslu reprezentuje všechna okresní střediska v kraji, 

m) usiluje o rozvoj příznivého podnikatelského prostředí a vhodných podmínek k podnikání, podporuje 

podnikatelské aktivity, chrání zájmy a zajišťuje potřeby členů Krajské komory ve vztahu k orgánům 

veřejné správy, 

n) zřizuje okresní střediska v daném kraji a zabezpečuje jejich činnost, 

o) usiluje o zvýšení prestiže Hospodářské komory České republiky v rámci své místní působnosti, 

p) podporuje zahraničně obchodní aktivity svých členů, 

q) podporuje podnikatelské aktivity vedoucí k zvyšování prestiže Hospodářské komory České 

republiky. 

 
(2) V případě, kdy Krajská komora je po dobu delší jednoho roku nefunkční, tj. neplní po dobu delší 

jednoho roku své povinnosti vyplývající jí ze zákona a ze základních vnitřních předpisů Hospodářské 

komory České republiky, může z rozhodnutí představenstva Hospodářské komory České republiky plnit 

úkoly Krajské komory jiná komora. O prohlášení Krajské komory za nefunkční pro účely podání návrhu 

na její zrušení rozhoduje sněm Hospodářské komory České republiky. 
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čl. 3 

Členství v Krajské komoře 

 

(1) Podnikající fyzická nebo právnická osoba se může stát členem Krajské komory při splnění podmínek 

stanovených zákonem pro členství v Hospodářské komoře České republiky, pokud ji na základě 

písemné přihlášky přijme za člena představenstvo Krajské komory. 

 
(2) Práva a povinnosti člena Krajské komory vznikají dnem zápisu do seznamu členů, který je veden 

Krajskou komorou. Krajská komora bez zbytečného odkladu v souladu s vnitřními předpisy 

Hospodářské komory České republiky zapíše do seznamu členů informace o přijatých členech Krajské 

komory nebo o změnách v údajích týkajících se členů. 

 
(3) Členství v Krajské komoře je jednotné. Právnické a fyzické osoby splňující podmínky stanovené 

zákonem pro členství v Hospodářské komoře České republiky, které řádně plní své členské povinnosti, 

mohou být členy Krajské komory pouze jejím prostřednictvím. Pro účely jednotné evidence členů 

Krajské komory jsou členové Krajské komory registrováni vždy jen u jedné složky (kmenové členství). 

Člen Krajské komory si může zvolit, u které složky chce být v kmenovém členství. 

 
(4) Člen Krajské komory je oprávněn zejména 

a) v souladu se zákonem, statutem a volebním řádem volit a být volen do orgánů Krajské komory a 

případně okresního střediska, 

b) využívat služeb poskytovaných Krajskou komorou a Hospodářskou komorou České republiky, 

c) obracet se ke smírčí komisi u Krajské komory (je-li zřízena) a Hospodářské komory České republiky, 

d) podílet se na činnosti Krajské komory a Hospodářské komory České republiky a předkládat své 

podněty, připomínky a návrhy, 

e) požívat ochranu svých zájmů podle zákona a práv vyplývajících z členství v Krajské komoře a 

Hospodářské komoře České republiky, 

f) požívat veškerých výhod, které Krajská komora a Hospodářská komora České republiky svým 

členům poskytuje, 

g) být informován o vyřízení podnětů, návrhů, stížností a připomínek, 

h) prezentovat své členství v Krajské komoře a Hospodářské komoře České republiky a užívat logo  

Hospodářské komory České republiky v souladu s vnitřními předpisy Hospodářské komory České 

republiky. 

 
(5) Člen Krajské komory je povinen zejména 

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

v souladu s podnikatelskou etikou a dobrými mravy, 

b) dodržovat statut, jednací a volební řád Hospodářské komory České republiky a vnitřní normy 

Krajské komory, 
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c) řádně platit členské příspěvky člena Krajské komory stanovené příspěvkovým řádem Hospodářské 

komory České republiky prostřednictvím komory, u které je člen Krajské komory veden jako 

kmenový člen a příspěvky na provoz Krajské komory stanovené Řádem příspěvků na provoz, 

d) plnit úkoly, které pro člena Krajské komory vyplývají z usnesení orgánů Hospodářské komory České 

republiky a z usnesení orgánů Krajské komory, popř. okresního střediska, 

e) oznamovat Hospodářské komoře ČR prostřednictvím Krajské komory, u které je člen Krajské 

komory registrován nebo evidován (čl. 1 odst. 10, písm. m/ a písm. n/) neprodleně veškeré změny 

týkající se jeho osoby, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a pro jeho členství 

v orgánu hospodářské komory, a Krajské komory 

f) přispívat podle svých možností k plnění úkolů Hospodářské komory České republiky a úkolů 

Krajské komory. 

 
(6) Členství v Krajské komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů na základě 

a) zániku oprávnění člena k podnikatelské činnosti, 

b) úmrtí člena komory – fyzické osoby, 

c) zániku člena komory – právnické osoby, 

d) oznámení člena komory o vystoupení z Hospodářské komory České republiky, 

e) vyloučení člena komory z Hospodářské komory České republiky na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu. 

 
(7) Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů s účinností ke 

a) dni zániku oprávnění k podnikatelské činnosti resp. (zjistí-li se zánik oprávnění později) den, kdy 

orgán Hospodářské komory České republiky zánik tohoto oprávnění člena komory zjistil, 

b) dni úmrtí člena – fyzické osoby, a to i v případě, kdy bylo úmrtí člena komory zjištěno později, 

c) dni zániku člena – právnické osoby, a to i v případě, kdy byl zánik člena komory – právnické osoby 

– zjištěn později, 

d) dni, kdy člen doručil písemné oznámení o vystoupení z hospodářské komory Krajské komoře, kde 

je registrován v kmenovém členství, nebo ústně do zápisu oznámil vystoupení z Hospodářské 

komory České republiky při jednání některého z orgánů Hospodářské komory České republiky, 

jehož je členem, popř. pozdější den uvedený členem komory v oznámení nebo ústním prohlášení o 

ukončení členství, 

e) dni, kterým se rozhodnutí příslušného orgánu o vyloučení člena Krajské komory stalo účinným, 

f) dni, kterým se rozhodnutí příslušného orgánu o zániku Krajské komory stalo účinným. 

 
 

(8) Člen Krajské komory může být z Hospodářské komory České republiky vyloučen, neplatí-li členské 

příspěvky či příspěvky na provoz Krajské komory nebo jiným závažným způsobem porušuje členské 

povinnosti anebo svým jednáním poškozuje zájmy Hospodářské komory České republiky nebo její 

pověst. O vyloučení, které musí být členu Krajské komory písemně oznámeno, rozhoduje 

představenstvo Krajské komory. Rozhodnutí je doručováno na adresu dle seznamu členů. Zásilka je 

považována za doručenou dnem převzetí zásilky členem Krajské komory nebo jeho oprávněným 

zástupcem; rovněž je považována za doručenou desátým dnem po uložení zásilky na poště, v případě, 
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že si člen Krajské komory zásilku přes oznámení doručující pošty nevyzvedl nebo odmítl vyzvednout, a 

to i když se člen Krajské komory o zásilce nedověděl. 

 
(9) Členové Krajské komory jsou povinni neprodleně uvědomit orgán, do kterého byli zvoleni, že nesplňují 

podmínky stanovené pro výkon funkce v tomto orgánu Hospodářské komory České republiky. 

 
Část druhá 

Orgány Krajské komory 

čl. 4 

Shromáždění delegátů Krajské komory 

 

(1) Shromáždění delegátů Krajské komory je nejvyšším orgánem, kde uplatňují delegáti své právo podílet 

se na činnosti Krajské komory. Shromáždění delegátů tvoří delegáti zvolení orgány okresního 

střediska. 

 
(2) Shromáždění se považuje za usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. 

Každý delegát má jeden hlas. Hlasy všech delegátů jsou si rovny. 

 
(3) Hlasovací právo na shromáždění delegátů má delegát zvolený na shromáždění členů okresního 

střediska. 

 
(4) V případě, že je shromáždění delegátů neusnášeníschopné, je povinen předseda představenstva 

Krajské komory nebo jím pověřený místopředseda představenstva Krajské komory svolat shromáždění 

delegátů opakovaně, nejpozději však do 21 dní od původního termínu konání shromáždění delegátů. 

 
(5) K platnosti usnesení shromáždění delegátů je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 

delegátů. 

 
(6) Shromáždění delegátů svolává předseda představenstva nebo jím pověřený místopředseda 

představenstva: 

a) minimálně jednou za rok, 

b) pokud tak rozhodne představenstvo většinou hlasů členů představenstva, 

c) na písemný návrh dozorčí rady, 

d) požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů Krajské komory. 

 
 

(7) Jednání shromáždění delegátů řídí předseda představenstva nebo jím pověřený místopředseda 

představenstva. 

 
(8) Shromáždění delegátů rozhoduje o všech zásadních otázkách. Do jeho působnosti patří zejména: 
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a) volit a odvolávat předsedu, místopředsedy, členy představenstva, kromě těch, kteří jsou jimi 

z pozice předsedy rady okresního střediska, dozorčí radu, jakož i náhradníky do těchto orgánů, a 

navrhovat kandidáty do těchto orgánů, 

b) volit zástupce na sněm Hospodářské komory České republiky dle zásady paritního zastoupení 

jednotlivých okresních středisek, kdy jsou voleni 2 zástupci na okresní středisko, 

c) schvalovat, měnit a rušit statut a další základní dokumenty Krajské komory, 

d) schvalovat plán činnosti, rozpočet, účetní závěrku, zprávu představenstva a dozorčí rady o činnosti 

a hospodaření, 

e) rozhodovat o pozastaveném rozhodnutí představenstva Krajské komory, 

f) schvalovat sloučení Krajské komory s jinými komorami, případně jejich rozdělení, 

g) rozhodovat o dalších záležitostech Krajské komory, jejichž rozhodnutí si vyhradilo, 

h) rozhodovat o zřízení okresního střediska, případně o zřízení regionální kanceláře v pověřených 

obcích III. stupně. 

čl. 5 

Představenstvo Krajské komory 

 

(1) Představenstvo Krajské komory řídí činnost Krajské komory a rozhoduje o všech záležitostech, pokud 

nejsou zákonem, tímto statutem, jednacím řádem hospodářské komory či usnesením shromáždění 

delegátů Krajské komory vyhrazeny jinému orgánu. 

 
(2) Představenstvo odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů Krajské komory. 

 
 

(3) Představenstvo Krajské komory je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

představenstva. 

 
(4) Představenstvo Krajské komory má celkem 9 členů. Členy představenstva jsou předseda regionální 

komory, 3 místopředsedové a další členové zvolení shromážděním delegátů v souladu s volebním 

řádem Hospodářské komory České republiky. 

 
(5) O počtu členů představenstva rozhoduje tento Statut. Tento počet nesmí být nižší, než je počet 

zřízených okresních středisek. V případě rovnosti hlasů při hlasování má rozhodující hlas předseda 

představenstva Krajské komory. 

 
(6) Představenstvo Krajské komory zejména: 

a)  připravuje podklady pro jednání shromáždění delegátů a zajišťuje výkon jeho usnesení, 

b) odpovídá za hospodaření, 

c) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí předsedy a místopředsedů, 

d) jmenuje a odvolává ředitele úřadu a ředitele okresního střediska 

e) rozhoduje o přijetí za člena komory a o jeho vyloučení po předchozím projednání s radou 

příslušného okresního střediska, 

f) rozhoduje o činnosti Krajské komory, 
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g) vytváří dle potřeby poradní orgány, jmenuje a odvolává jejich členy. 

 
 

(7) Představenstvo svolává předseda Krajské komory nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí. 

Představenstvo jedná podle jednacího řádu Hospodářské komory ČR. 

 
(8) Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním Krajské komory i jiné 

osoby. 

 
(9) Představenstvo Krajské komory podává zprávu o své činnosti shromáždění delegátů. 

 
 

(10) Za odstoupivšího člena představenstva může představenstvo kooptovat jiného člena. 

 
 

(11) Člen, jehož účast na jednání představenstva je v posledních 12 měsících menší než 25 % bude písemně 

vyzván, aby zvážil své další působení v představenstvu. V případě, že na písemnou výzvu nebude 

reagovat do 60 dnů, pak, může představenstvo kooptovat jiného člena. 

 
(12) Eviduje a vyřizuje náměty a připomínky členů Krajské komory a pravidelně o této činnosti informuje 

členskou základnu. 

 
 

čl. 6 

Předseda a místopředsedové Krajské komory 

 

(1) Předseda Krajské komory zastupuje Krajskou komoru navenek a jedná jejím jménem, je statutárním 

zástupcem Krajské komory a zároveň je předsedou představenstva Krajské komory. 

 
(2) Předseda Krajské komory zejména: 

a) svolává a řídí jednání představenstva, 

b) dohlíží na činnost úřadu Krajské komory, 

c) vykonává další činnosti, které mu stanoví usnesení představenstva nebo shromáždění delegátů. 

 
 

(3) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu jím pověřený místopředseda nebo jiný jím pověřený člen 

představenstva Krajské komory. 

 
čl. 7 

Dozorčí rada Krajské komory 

 

(1) Dozorčí rada Krajské komory je kontrolním orgánem Krajské komory. Za svou činnost odpovídá 

shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti. 
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(2) Dozorčí rada má   přesný počet členů, který vždy odpovídá celkovému počtu aktuálně zřízených 

okresních středisek, přičemž každé z okresních středisek je v dozorčí radě zastoupeno právě jedním 

členem daného okresního střediska (princip paritního zastoupení okresních středisek v dozorčí radě). 

Členy dozorčí rady jsou předseda, a a další členové zvolení shromážděním delegátů v souladu s volebním 

řádem Hospodářské komory České republiky. Členové dozorčích rad jsou voleni dle zásady paritního 

zastoupení jednotlivých oblastí. V případě rovnosti hlasů při hlasování dozorčí rady má rozhodující hlas 

předseda dozorčí rady Krajské komory. 

 
(3) Činnost dozorčí rady řídí její předseda, zvolený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady Krajské komory. 

 
 

(4) Dozorčí rada: 

a) kontroluje hospodaření a činnost Krajské komory, 

b) pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedů představenstva, jsou-li v rozporu  s 

obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy, 

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

právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy Krajské komory. 

 
(5) Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva či pracovník úřadu. 

 
 

(6) Jménem dozorčí rady jedná její předseda. Kontrolní nálezy či jiné písemnosti dozorčí rady podepisuje 

vždy její předseda  a další členové dozorčí rady, kteří se kontrolní činností zúčastnili. 

 
(7) Za odstoupivšího člena dozorčí rady může dozorčí rada kooptovat jiného člena na dobu do nejbližšího 

shromáždění delegátů Krajské komory. 

 

(8) Dozorčí radu svolává předseda dozorčí rady nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí. 

 
 

čl. 8 

Úřad Krajské komory 

 

(1) Úřad Krajské komory je výkonným orgánem Krajské komory. Zabezpečuje činnost Krajské komory po 

stránce organizační, administrativní a hospodářské. 

 
(2) Úřad Krajské komory zejména: 

a) vede administrativu, zajišťuje běžný chod Krajské komory a koordinuje činnost okresních kanceláří, 

b) vede aktuální seznam členů Krajské komory v členění po oblastech, 

c) připravuje podklady pro jednání orgánů Krajské komory, 

d) zabezpečuje činnost orgánů, komisí a pomocných nebo poradních orgánů Krajské komory, 

e) plní další úkoly podle pokynů představenstva Krajské komory, 

f) odpovídá v rámci schváleného ročního rozpočtu za hospodaření, 

g) vykonává vlastní hospodářskou činnost. 
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(3) Úřad Krajské komory řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu Krajské komory ředitel, který je 

zaměstnancem Krajské komory. Ředitel zejména zajišťuje a provádí rozhodnutí představenstva a 

podává o plnění úkolů a o hospodaření předsedovi představenstva a představenstvu Krajské komory 

zprávy. 

 
(4) Ředitel úřadu nebo zmocněný pracovník úřadu mohou jednat jménem Krajské komory ve věcech 

týkajících se činnosti úřadu v rozsahu zmocnění, které schvaluje představenstvo Krajské komory, resp. 

předseda představenstva komory. 

 
(5) Úřad Krajské komory tvoří zaměstnanci Krajské komory. Zaměstnanec Krajské komory nesmí být 

podnikatelem nebo se podílet na podnikání jiných právnických nebo fyzických osob, nesmí vykonávat 

činnosti jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby, která 

vykonává podnikatelskou činnost. 

 
Část   třetí 

Okresní střediska 

čl. 9 

Okresní střediska 

 

(1) Okresní střediska jsou samostatná hospodářská střediska Krajské komory bez právní subjektivity. O 

okresních střediscích se v rámci Krajské komory vede střediskové účetnictví. O zřízení okresního 

střediska rozhoduje shromáždění delegátů Krajské komory. 

 
(2) Okresem se rozumí územně správní celek - okres. 

 
 

(3) Členy okresního střediska jsou členové Krajské komory se sídlem v dané oblasti. 

 
 

(4) Orgány okresního střediska jsou 

a) shromáždění členů okresního střediska 

b) rada okresního střediska 

 
 

(5) Kancelář okresního střediska zejména 

a) vede administrativu, zajišťuje běžný chod okresního střediska, 

b) vede aktuální seznam členů okresního střediska, 

c) připravuje podklady pro jednání orgánů okresního střediska, 

d) zabezpečuje činnost orgánů, komisí a pomocných nebo poradních orgánů okresního střediska, 

e) plní další úkoly podle pokynů představenstva Krajské komory, ředitele Krajské komory a rady 

okresního střediska, 

f) zodpovídá v rámci schváleného ročního rozpočtu za hospodaření okresního střediska, 

vykonává vlastní hospodářskou činnost. 
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čl. 10 

Shromáždění členů okresního střediska 

 

(1) Shromáždění členů okresního střediska je jejím nejvyšším orgánem. Shromáždění členů okresního 

střediska je tvořeno členy okresního střediska. Členové zde uplatňují své právo podílet se na činnosti 

okresního střediska. 

 
(2) Předseda rady okresního střediska svolává minimálně 1x ročně shromáždění členů okresního 

střediska. Do doby volby rady okresního střediska a předsedy okresního střediska svolává 

shromáždění členů okresního střediska předseda Krajské komory nebo jím pověřený člen 

představenstva. 

 
(3) Shromáždění členů okresního střediska zejména: 

a) volí radu okresního střediska a stanovuje počet jejích členů, 

b) volí předsedu rady okresního střediska, 

c) navrhuje kandidáty do představenstva Krajské komory, 

d) navrhuje kandidáty do dozorčí rady Krajské komory, 

e) navrhuje delegáty na sněm HK ČR, 

f) projednává plán činnosti v daném okrese, 

g) projednává všechny záležitosti týkající se okresního střediska, 

h) projednává zprávu okresního střediska o stavu vyřizování připomínek, námětů a stížností členů 

okresního střediska za uplynulé období. 

 
(4) Shromáždění členů okresního střediska se považuje za usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční 

většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovny. 

 
(5) V případě, že je shromáždění členů okresního střediska neusnášeníschopné, pak je předseda rady 

okresního střediska povinen svolat náhradní shromáždění se stejným programem nejpozději do 21 

dnů a na toto náhradní shromáždění se pohlíží jako na usnášeníschopné. 

 
(6) Shromáždění členů okresního střediska volí delegáty na shromáždění delegátů Krajské komory, které 

je nejvyšším orgánem Krajské komory. Na každých patnáct členů okresního střediska připadá jeden 

delegát. 

 
čl. 11 

Rada okresního střediska 

 
 

(1) Rada okresního střediska je orgánem zastupujícím okresní středisko v rámci struktury Krajské komory 

Zlínského kraje. V čele rady okresního střediska je předseda rady okresního střediska. 
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(2) Rada okresního střediska předkládá zprávu o své činnosti shromáždění členů okresního střediska. 

 
(3) Hlavním úkolem rady okresního střediska je 

a) projednávat plán činnosti a hospodaření okresního střediska, 

b) dohlížet na hospodaření okresního střediska, 

c) projednávat podklady pro shromáždění členů okresního střediska, 

d) umožnit členům podílet se na činnosti okresního střediska, 

e) informovat členy o vývoji situace podnikatelského prostředí, 

f) navrhovat ředitele okresního střediska, 

g) vyjadřovat se k přijímání nových členů navrhovat vyloučení členů v rámci daného okresu. 

 

 

 
čl. 12 

Předseda rady okresního střediska 

(1) Předseda rady okresního střediska je členem představenstva Krajské komory. 

(2) Předseda zastupuje okresní středisko a jedná jejím jménem v rámci okresního střediska. 

(3) Předseda řídí jednání rady okresního střediska a schvaluje zápisy z jejího jednání. 

 

 

čl. 13 

Ředitel okresního střediska 

 

(1) Ředitel okresního střediska, který je zaměstnancem Krajské komory, řídí okresní kancelář. 

 
 

(2) Ředitel okresního střediska zejména: 

a) připravuje podklady pro radu a shromáždění členů okresního střediska, 

b) projednává přihlášku za člena komory příslušného okresu, 

c) podává o své činnosti zprávu radě okresního střediska, 

d) zodpovídá v rámci schváleného ročního rozpočtu za hospodaření okresního střediska 

e) řídí činnost okresní kanceláře, 

f) jedná jménem okresního střediska ve věcech týkajících se činností okresní kanceláře v rozsahu 

zmocnění daného ředitelem Krajské komory. 

 
(3) Ředitel okresního střediska za svou činnost odpovídá řediteli Krajské komory. Ředitel okresního 

střediska je povinen jednat v souladu se zákony, statutem a rozhodnutími nadřízených orgánů. 

 
čl. 14 

Okresní kancelář 

 
(1) O zřízení okresní kanceláře rozhoduje na návrh představenstva shromáždění delegátů Krajské komory. 
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(2) Mezi hlavní činnosti okresní kanceláře patří zejména: 

a) zabezpečovat činnost Krajské komory v místě působnosti 

b) spolupracovat s místními orgány státní správy a samosprávy, 

c) organizovat v působnosti okresního střediska sběr informací zejména o stavu podnikatelského 

prostředí a námětů a připomínek členů a následně je předává představenstvu Krajské komory, 

d) evidovat členy okresního střediska 

e) vést evidenci stížností a připomínek členů okresního střediska a evidenci jejich vyřízení 

 

 

 

Část čtvrtá 

čl. 15 

Hospodaření Krajské komory 

 

(1) Krajská komora samostatně spravuje svůj majetek. 

 
 

(2) Krajská komora hospodaří podle ročního rozpočtu v souladu s obecně závaznými právními normami, 

předpisy a usnesením orgánů komory. Okresní středisko hospodaří s prostředky pro něj vyčleněnými v 

rámci rozpočtu Krajské komory. 

 
(3) Příjmy Krajské komory tvoří členské příspěvky, příspěvky na provoz Krajské komory, příjmy z vlastní 

hospodářské činnosti, dotace, dary a jiné příjmy. 

 
(4) Roční uzávěrku finančního hospodaření Krajské komory vyhotovuje úřad Krajské komory ve spolupráci 

s představenstvem a předkládá ji k ověření dozorčí radě. Zpráva dozorčí rady je nedílnou součástí 

účetní závěrky. 

 
čl. 16 

Zánik Krajské komory 

 

(1) Pro zánik Krajské komory platí ustanovení zvláštního zákona upravujícího zánik právnických osob 

zapisovaných do obchodního rejstříku. 

 
(2) O podání návrhu na zrušení Krajské komory rozhoduje shromáždění delegátů Krajské komory. 

 
 

(3) O konkrétním použití zbylého majetku rozhodne v souladu s ustanovením tohoto článku shromáždění 

delegátů Krajské komory. V případě zrušení s likvidací jmenuje shromáždění delegátů Krajské komory 

likvidátora. 

 
(4) Likvidátor je vázán pouze rozhodnutím shromáždění delegátů Krajské komory, zákonnými 

ustanoveními a tímto statutem. 
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Část pátá 

čl. 17 

Jednací řád 

 
 

(1) Jednací řád Krajské komory se použije v souladu s § 21 až §   32 Jednacího řádu Hospodářské komory 

České republiky s přihlédnutím k §  31 tohoto řádu. Pokud řešení specifických záležitostí neumožňuje 

Jednací řád Hospodářské komory České republiky, jsou řešeny tímto statutem. 

 
čl. 18 

Volební řád 

 
(1) Volební řád Krajské komory se použije v souladu s § 20 až §   25 Volebního řádu Hospodářské komory 

České republiky . Pokud řešení specifických záležitostí neumožňuje Volební řád Hospodářské komory České 

republiky, jsou řešeny tímto statutem. 

 
(2) Hlasování je upraveno § 21 Volebního řádu Hospodářské komory České republiky. 

 

 

 

 

čl. 19 

Řád příspěvků na provoz 

 

(1) Krajská komora vydává vlastní Řád příspěvků na provoz Krajské komory. 

 

 

 

 

Část šestá 

čl. 20 

Závěrečná ustanovení 

 
Tento statut byl v úplném znění schválen shromážděním delegátů Krajské komory dne   29.11.2021. 
 
 
 
 
Ing. Robert Zatloukal 

předseda představenstva 

Krajské hospodářské komory Zlínského kraje 


