
S T A T U T
Okresní hospodářské komory 

Znojmo

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

Čl. 1
1) Základním posláním Okresní 

hospodářské komory (dále jen okresní 
komora) je podpora podnikatelských 
aktivit, ochrana zájmů a zajišťování 
potřeb svých členů ve vztazích k 
orgánům státní správy, územní 
samosprávy a k zahraničí.

2) Okresní komora je právnickou osobou 
a zapisuje se do obchodního rejstříku 
v souladu s příslušnými zákony.
3) Sídlem Okresní hospodářské komory je 
nám. Svobody 18, 669 02  Znojmo.

Čl. 2
Členství v okresní komoře

1) Okresní komora sdružuje právnické 
a fyzické osoby přijaté za její členy. 
Práva a povinnosti člena vznikají 
dnem zápisu  do seznamu členů, 
zanikají dnem vyškrtnutí ze seznamu 
členů.

2) Členství v okresní komoře zaniká dnem 
výmazu ze seznamu členů komory na 
základě:
  a) zániku oprávnění k podnikatelské 
činnosti,
  b) úmrtí,
  c) zániku právnické osoby,
  d) oznámení o vystoupení z komory,
  e) vyloučení z komory.
2) Vystoupením zaniká členství ke konci 

kalendářního  roku,  nejdéle  však 
uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen 
písemně  oznámí  vystoupení 
představenstvu okresní komory .

3) Člen může být vyloučen, neplatí-li 
členské příspěvky nebo jestliže jiným 
hrubým způsobem porušuje členské 
povinnosti. 

O vyloučení, které musí být členu písemně 
oznámeno rozhoduje představenstvo okres-

ní komory. Odvolání proti tomuto rozhod-
nutí lze podat písemně představenstvu 
okresní komory do 15 dnů od jeho 
oznámení.

Čl. 3
Působnost okresní komory

Okresní komora v rámci své působnosti 
zejména:
1) Reprezentuje a koordinuje společné 

zájmy svých členů vůči Hospodářské 
komoře České republiky a podává 
legislativní návrhy a jiná opatření, 
zejména z hlediska komplexního 
posouzení ekonomických důsledků 
pro hospodářskou sféru.

2) Reprezentuje společné zájmy svých 
členů vůči zahraničí.
3) Poskytuje svým členům poradenské 
a konzultační služby v otázkách spojených 
s podnikatelskou činností.
4) V rámci své působnosti vyvíjí činnost 
podle zákona v souladu s jednacím řádem.
5) Vede evidenci členů okresní komory.

ČÁST  DRUHÁ

Vztah okresní hospodářské komory ke 
státním a jiným orgánům

Čl. 4
1) Okresní  komora  je  samostatnou  práv-
nickou osobou, která působí  nezávisle  na 
politických stranách, státních orgánech 
a orgánech územní samosprávy.
2) Představenstvo  okresní  komory 

předkládá  ke  schválení  shromáždění 
delegátů    k potvrzení statut,  jednací 
řád, volební řád a příspěvkový řád.

ČÁST TŘETÍ

Orgány okresní komory

Čl. 5
Shromáždění delegátů

1) Shromáždění delegátů je nejvyšším 
orgánem okresní komory.
2) Každý delegát má jeden hlas.
3) Shromáždění delegátů je schopno se 
platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 
většina delegátů.

Čl. 6
Představenstvo okresní komory

1) Představenstvo  okresní  komory  je 
řídícím  a  statutárním  orgánem 
okresní komory. Řídí činnost okresní 
komory  a  rozhoduje  o  všech 
záležitostech.

2) řádně svolané představenstvo je vždy 
usnášeníschopné za přítomnosti 
nadpoloviční většiny členů 
představenstva.

Čl. 7
Předseda okresní komory

1) Předseda okresní komory zastupuje 
okresní komoru navenek a jedná jejím 
jménem. V době jeho nepřítomnosti je 
zastoupen  místopředsedou.
2) Předseda svolává a řídí představenstvo 
okresní komory.

Čl. 8
Dozorčí rada okresní komory

Dozorčí rada je kontrolním orgánem. Za 
svou činnost odpovídá shromáždění
 delegátů  okresní  komory a podává mu 
zprávu o své činnosti.

Čl. 9
Přenesená působnost statutu 

Hospodářské komory ČR
Ve  všech  ostatních  záležitostech  tímto 
Statutem  neupravených  platí  Statut 
Hospodářské komory České republiky.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

Tento Statut byl schválen Shromážděním 
delegátů  Okresní  hospodářské  komory 
Znojmo dne 29. dubna 2004.
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