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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 

PRAHA 1 
 
 
 

STATUT 
 
Článek 1. 
Základní ustanovení 
 
1. Základním posláním Hospodářské komory Praha 1 (dále jen „komora“ ) je spolupráce s orgány 

státní správy a samosprávy a podpora podnikatelských aktivit členů komory, prosazování, 
ochrana a zajišťování jejich potřeb a zájmů ve vztazích k orgánům státní správy a samosprávy a 
zahraničním subjektům. 

 
2. Komora je právnickou osobou a zapisuje se od obchodního rejstříku. 
 
3. Sídlem komory je Praha 1. 
 
 
Článek 2. 
Členství v komoře 
 
1. Členy komory mohou být fyzické a právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území 

České republiky a provozují zde podnikatelskou činnost s výjimkou činnosti v zemědělství, 
potravinářství a lesnictví. 

 
2. Osoby uvedené v předchozím bodu tohoto článku se členy komory stanou na základě písemné 

přihlášky, schválením představenstvem komory, zaplacením členského příspěvku a zapsáním do 
seznamu komory, a to k datu, kdy je splněna poslední z uvedených podmínek. 

 
3. Člen komory je oprávněn zejména: 
a) v souladu se zákonem, statutem a volebním řádem volit a být volen do orgánů komory, 
b) využívat služeb poskytovaných komorou a HK ČR, 
c) obracet se ke smírčí komisi HK ČR,  
d) podílet se na činnosti komory a předkládat své podněty, připomínky a návrhy, 
e) požívat ochranu svých zájmů podle zákona a práv vyplývajících z členství v HK ČR, 
f) požívat veškerých výhod, které HK ČR a komora svým členům poskytuje, 
g) být informován o vyřízení podnětů, návrhů, stížností a připomínek, 
h) prezentovat své členství v komoře a HK ČR a užívat logo HK ČR v souladu s vnitřními předpisy. 
 
4. Člen komory je povinen zejména: 
a) vykonávat podnikatelskou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, odborně a 

v souladu s podnikatelskou etikou, 
b) dodržovat statut, jednací a volební řád a vnitřní normy komory, 
c) řádně platit členské příspěvky,  
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d) plnit úkoly, které pro člena vyplývají z usnesení orgánů HK ČR a z usnesení orgánů komory, 
e) oznamovat neprodleně veškeré změny týkající se jeho osoby, které jsou podstatné pro vedení 

členské evidence, 
f) přispívat podle svých možností k plnění úkolů HK ČR a komory. 
 
5. Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů na základě rozhodnutí představenstva 

komory a to z těchto důvodů: 
a) zanikne-li oprávnění k podnikatelské činnosti 
b) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby 
c) oznámením o vystoupení z komory 
d) vyloučením z komory 
 
6. Z komory může být člen vyloučen, neplatí-li členské příspěvky, nebo jestliže jiným závažným 

způsobem porušuje členské povinnosti anebo svým jednáním poškozuje zájmy komory nebo její 
pověst. Rozhodnutí o vyloučení musí být členu doručeno písemně. 

 
 
Článek 3. 
Působnost komory 
 
Komora působí na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 
jako obvodní hospodářská komora pro území Městské části Praha 1 a zejména: 
a) zapisuje v souladu s vnitřními předpisy Hospodářské komory ČR do seznamu členů informace o 
přijatých členech komory nebo o změnách v údajích týkajících se členů komory,  
b) poskytuje poradenské a konzultační služby podnikatelům v otázkách spojených s podnikatelskou 
činností,  

c) organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány veřejné správy v rámci své místní působnosti v 
zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti,  

d) na základě předchozího souhlasu členů komory zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich 
podnikatelské činnosti,  

e) spolupracuje s ostatními složkami Hospodářské komory ČR a dalšími subjekty zapojenými v 
Hospodářské komoře ČR, na základě dohod uzavřených na regionální úrovni spolupracuje i s 
podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy, sdruženími a 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) zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk Hospodářské komory ČR s jejími členy a naopak, 

l) zajišťuje plnění úkolů Hospodářské komory ČR.  
 
 
Článek 4. 
Postavení komory 
 
1. Komora je samostatná organizace, která působí na území Městské části Praha 1nezávisle na 

politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. 
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2.  Činností komory nesmí být dotčena působnost ostatních komor a společenstev začleněných do 
Hospodářské komory ČR. Komora uplatňuje svoji působnost ve smyslu zákona 301/1992 Sb., 
v platném znění. 

 
 
Článek 5. 
Orgány komory 
 
1.    Komora má tyto orgány: 
a) shromáždění delegátů 
b) představenstvo komory 
c) předsedu a místopředsedy 
d) dozorčí radu komory 
 
2. Funkční období orgánů komory je tříleté. 
 
3. Za výkon činnost v orgánech komory může být vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada 

hotových výdajů. 
 
4. Činnost orgánů komory se řídí § 8 až 12 zákona č.301/1992 Sb., v platném znění. 
 
5. Výkonným orgánem komory je úřad komory.  
 
 
Článek 6. 
Shromáždění delegátů 
 
1. Nejvyšším orgánem komory je shromáždění delegátů (dále jen „shromáždění“). Je tvořeno všemi 

kmenovými členy zapsanými do seznamu komory (dále jen „členů“). 
 
2. Shromáždění se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li 

shromáždění schopno usnášení, koná se po 30 minutách náhradní shromáždění s nezměněným 
programem. 

 K platnosti usnesení náhradního shromáždění je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 
členů. 

 
3. Shromáždění: 
a)  volí a odvolává předsedu, místopředsedy, členy představenstva, členy dozorčí rady a členy 

smírčí komise, je-li zřízena, 
b)     stanovuje počet členů představenstva a dozorčí rady a strukturu těchto orgánů, 
c) schvaluje, mění a ruší statut komory, který musí být v souladu se statutem Hospodářské komory 

ČR, 
d) volí zástupce na sněm Hospodářské komory ČR, 
e) schvaluje spolupůsobnost v rámci regionální komory, 
f) stanoví hlavní úkoly a směry činnosti komory, 
g)     rozhoduje o dalších záležitostech komory, jejichž rozhodování si vyhradilo. 
 
4. Shromáždění svolává předseda nejméně jednou do roka. Požádá-li o její svolání písemně alespoň 

jedna třetina členů, nebo dozorčí rada, je předseda povinen svolat shromáždění nejpozději do 
dvou měsíců ode dne doručení písemné žádosti. 
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Článek 7. 
Představenstvo komory 
 
1. Představenstvo komory je řídícím orgánem komory. Za svou činnost odpovídá shromáždění. 
 
2. Členy představenstva jsou předseda, místopředsedové a další členové. 
 
3. Představenstvo komory rozhoduje o všech jejích záležitostech, které zákon č.301/1992 Sb., v 

platném znění nesvěřuje jinému orgánu komory. 
 
4. Představenstvo komory zejména: 
a) připravuje podklady pro jednání shromáždění a zajišťuje výkon jeho usnesení, 
b) rozhoduje o přijetí člena komory a o jeho vyloučení, 
c) odpovídá za hospodaření s majetkem komory, 
d) jmenuje a odvolává ředitele úřadu komory. 
 
5. Představenstvo svolává předseda nejméně čtyřikrát za rok. Představenstvo rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů. 
 
 
Článek 8. 
Předseda komory 
 
1. Předseda komory je jejím statutárním orgánem, zastupuje komoru navenek a jedná jejím 

jménem. 
 
2. Předseda svolává a řídí jednání představenstva komory, dohlíží na činnost úřadu komory a 

vykonává další činnosti, které mu stanoví usnesení shromáždění nebo představenstvo komory. 
 
3. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu v plném rozsahu místopředseda, nebo jiný pověřený 

předsedou pověřený člen představenstva. 
 
 
Článek 9. 
Dozorčí rada komory 
 
1. Dozorčí rada komory je kontrolním orgánem komory a za svou činnost odpovídá shromáždění a 

podává mu zprávu o své činnosti. 
 
2. Činnost dozorčí rady komory řídí její předseda volený hlasováním ze členů dozorčí rady. 
 
3.    Členství v dozorčí radě komory je neslučitelné s členstvím v představenstvu komory. Členem 

dozorčí rady nemůže být pracovník komory. 
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Článek 10. 
Úřad komory 
 
1.  Výkonným orgánem komory je úřad komory. 
 
2. Úřad komory tvoří pracovníci komory. Pracovník komory nesmí být podnikatelem, nebo se 

podílet na podnikání jiných právnických nebo fyzických osob. Nesmí vykonávat činnost jako 
statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, a nebo jiného orgánu právnické osoby, která 
vykonává podnikatelskou činnost. 

 
3. Úřad komory: 
a)  vede administrativu a zajišťuje běžný chod komory, 
b)  připravuje podklady pro jednání orgánů komory, 
c)  plní další úkoly podle pokynů předsedy a představenstva komory. 
 
4. Úřad komory řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu komory ředitel, který je jejím 

pracovníkem. 
 
 
Článek 11. 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Statut Hospodářské komory v Praze 1 nabývá účinnosti dnem jeho schválení shromážděním. 
 
2. Činnost komory neupravená statutem se řídí zákonem č.301/1992 Sb., v platném znění. 
 
 

Schváleno v Praze 1 dne 24.února 2015 
 
 
 
 
 

v.r. 
 

Ing. VLADIMÍR KRIŠTOF, předseda 


