
S T A T U T  

Krajské hospodářské komory 

Královehradeckého kraje 
 
 

účinné od 28. 4. 2016 

§1 

Základní ustanovení 
1) Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (dále jen „komora", zkr. KHK KHK ) je ustavena na 

základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky, v platném znění (dále jen „zákon"). 

2) Komora je zájmovým sdružením, sloužícím podpoře podnikatelských aktivit, prosazování a ochraně 
zájmů svých členů a zajišťování jejich potřeb. 

3) Komora je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku. 
4) Komora působí na území Královéhradeckého kraje. Má sídlo v Hradci Králové a další kanceláře 

(jednatelství) v jiných místech. 
5) Komora je samostatná a nepolitická organizace, která působí nezávisle na politických stranách, orgánech 

státních správy i územní samosprávy a jiných podnikatelských sdruženích. 
6) Komora vznikla sloučením okresních hospodářských komor okresů Hradec Králové, Náchod, Rychnov 

n/Kn., Trutnov a Jičín, dle ustanovení zákona jako jejich právní nástupce. Doba trvání komory není 
omezena, a to až do doby jejího případného rozpuštění 

7) Komora uskutečňuje činnost krajské hospodářské komory na základě pověření HK ČR a uzavřené 
smlouvy mezi HK ČR a komorou. 

 
 

§2 

Působnost komory 
Komora zejména: 

a) poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou 
činností, 

b) zajišťuje úkoly Hospodářské komory ČR v rámci své působnosti a vydává vyjádření a odborná 
stanoviska podle zvláštních předpisů, 

c) organizuje vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy při zajišťování 
informačního servisu a profesního vzdělávání, rekvalifikace a při řešení problému nezaměstnanosti, 

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

e) dbá na to, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, 

f) navazuje a rozvíjí styky s jinými hospodářskými komorami v ČR a obdobnými organizacemi v 
zahraničí, uzavírá s nimi dohody, šíří znalosti o ekonomických podmínkách a právních předpisech 
týkajících se obchodních vztahů se zahraničím a v souvislosti s tím vydává a rozšiřuje informativní a 
odborné publikace, 

g) vystavuje osvědčení, mající povahu veřejných listin, o skutečnostech důležitých v právních vztazích, 
které vznikají v mezinárodním obchodě, 

h) zřizuje a spravuje právnické osoby (zařízení a instituce) na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, 
případně se účastní jejich činnosti jako člen, 

i) spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími a jejich organizačními složkami na 
základě dohod, uzavřených v souladu se svým statutem, 

j)  v případě potřeby organizuje „ad hoc" smírčí (rozhodčí) řízení k předcházení nebo řešení sporů 
mezi svými členy, 



 

k)  vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým 
posláním; za tím účelem může založit samostatný právnický subjekt s úplným nebo alespoň 
většinovým vlastnictvím, 

l) ve své působnosti se podílí na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení 
zřízená k tomu účelu,  

m) projednává návrhy, připomínky, podněty a stížnosti členů komory, 
n) spolupracuje s orgány státní správy a podnikatelskými svazy a sdruženími na tvorbě a připomínkách 

k obecně závazným právním předpisům, účastní se na jednáních týkajících se hospodářské politiky a 
podnikání v regionu, 

o) vede evidenci svých členů. 
 
 

§3 

Členství v komoře 

1) Právnické a fyzické osoby se stávají členy komory dobrovolně, a to na základě písemné přihlášky, 
projednané radou oblasti a přijaté představenstvem komory. Přihlašující subjekt je zapsán do evidence 
členů dle §2, písm. o) po zaplacení zápisného jako jednorázového poplatku a členského příspěvku ve výši 
podle příspěvkového řádu komory. 

2) Po přijetí za člena komory obdrží každý subjekt kopii platného statutu, volebního a jednacího řádu, 
případně jiných dokumentů. Na základě požadavku mu tyto dokumenty mohou být zaslány 

elektronickou poštou. 
3) Členy komory se mohou stát právnické a fyzické osoby, které mají sídlo v ČR a které provozují 

podnikatelskou činnost a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona. 
4) Přidružené členství v komoře se všemi právy a povinnostmi vyjma ustanovení v čl. 6 mají takové 

podnikatelské subjekty, které mají v Královéhradeckém kraji pobočku nebo jinou organizační složku a 
podílí se na nákladech komory stejně jako ostatní členové. Přidruženými členy se mohou stát i subjekty, 

které nemají podnikání jako hlavní předmět své činnosti (např. školy, samosprávné celky apod.). 
5) Člen živnostenského společenstva může být současně přidruženým členem komory a naopak. 
6) Přidružený člen nebo jeho statutární orgán nemůže být zvolen předsedou představenstva komory nebo 

předsedou dozorčí rady. 
7) Členství v komoře zaniká ukončením podnikatelské činnosti nebo zánikem oprávnění k ní, omezením 

způsobilosti k právním úkonům, úmrtím, oznámením o vystoupení z komory nebo vyloučením. 
8) Vystoupením zaniká členství ke konci kalendářního roku, nejdéle však uplynutím šesti měsíců ode dne, 

kdy člen písemně oznámí své vystoupení představenstvu komory. 
9) Člen může být vyloučen, neplatí-li členské příspěvky, nebo jestliže jiným hrubým způsobem porušuje 

členské povinnosti nebo pokud byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal při své 
podnikatelské činnosti. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo 
komory na návrh oblastního shromáždění komory. Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně 
představenstvu komory do 15 dnů od jeho oznámení. O vyloučení rozhoduje s konečnou platností 
shromáždění delegátů. Výmaz z evidence členů se provede po projití lhůty k odvolání nebo po 
rozhodnutí shromáždění delegátů. 

10) V případě zániku členství z jakéhokoliv důvodu, nemá člen nárok na vrácení zápisného ani 
podílu ze splaceného ročního příspěvku. 

 
 

§4 

Práva a povinnosti členů 
1) Člen komory má právo volit a být volen do orgánů komory a účastnit se shromáždění delegátů. Za 

právnické osoby má právo účastnit se jednání orgánů komory, volit a být volena fyzická osoba, která je 
jejich statutárním orgánem, nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu. 



2) Člen má právo žádat o projednání sporu s jiným členem před komorou ve sporech, jejichž rozhodování 
není v kompetenci jiného orgánu. Způsob projednání takového sporu je uveden v jednacím řádu 
komory. 

3) Člen komory má právo požadovat ochranu svých zájmů podle zákona a práv vyplývajících z členství v 
komoře a využívat služeb, poskytovaných komorou. 

4) Člen komory má povinnost dodržovat statut, jednací a volební řád komory a jiné vnitřní předpisy 
komory, řádně platit členské příspěvky a vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy. 

5) Práva a povinnosti člena vznikají dnem jeho zápisu do evidence členů a zanikají dnem vyškrtnutí z 
evidence členů. 

 
 

§5 

Orgány komory 
1) Komora má tyto orgány: 

a) shromáždění delegátů 
b) představenstvo komory 
c) zrušeno 
d) dozorčí radu komory 
e) oblastní shromáždění komory 
f) rady oblastí. 

2) Funkční období orgánů je nejvýše tříleté. Za její výkon může představenstvo přiřknout odměnu 
(náhradu). 

3) Jednací řád komory upravuje vnitřní poměry a způsob jednání orgánů komory, volební řád způsob jejich 
volby. 

4) Členství v orgánech komory je nezastupitelné. 
5) Orgány komory mohou jednat a rozhodovat pouze o záležitostech, které podle zákona nebo statutu 

náleží do jejich působnosti. 
6) Člen orgánu může z něho nebo z funkce, kterou v orgánu zastává, odstoupit. Výkon jeho funkce končí po 

projednání v orgánu, jehož je členem. 
7) Člen voleného orgánu může být odvolán, pokud řádně neplní své povinnosti, orgánem, který ho zvolil a 

to na návrh dozorčí rady nebo představenstva. 
8) V průběhu volebního období může být na místo člena voleného orgánu uvolněné odstoupením nebo 

odvoláním kooptován nový člen z řad náhradníků při dodržení poměrného zastoupení oblastí. 
 
 

§6 

Shromáždění delegátů 
1) Nejvyšším orgánem komory je shromáždění delegátů. Tvoří ho delegáti zvolení nebo ustanovení dle 

volebního řádu. 
2) Představenstvo komory svolává shromáždění delegátů nejméně l x za kalendářní rok, a je povinno jej 

svolat vždy, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 všech členů komory, nebo dozorčí rada komory a to 
nejpozději do 2 měsíců. Na shromáždění jsou delegáti zváni písemně. Současně s touto pozvánkou musí 
obdržet i pozvánku na náhradní shromáždění delegátů, které se bude konat v případě, že řádné 
shromáždění delegátů nebude usnášení schopné. Začátek náhradního shromáždění bude 1/2 hodiny po 
stanoveném začátku řádného shromáždění delegátů. 

3) Shromáždění delegátů se může platně usnášet, je-li přítomen nadpoloviční počet všech delegátů. K 
platnosti usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných delegátů. Hlasy všech delegátů jsou si rovny. 

4) Není-li shromáždění delegátů usnášení schopné, svolá představenstvo podle čl. 2 náhradní se stejným 
(nezměněným) programem jednání. Toto náhradní shromáždění delegátů je pak usnášení schopné bez 



 

ohledu na počet přítomných delegátů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných 
delegátů. 

5) Shromáždění delegátů:   
a)  volí z řad členů komory zástupce na sněm HK ČR, do představenstva a dozorčí rady HK ČR, případně 

do jiných orgánů HK ČR, 
b) volbou schvaluje členy představenstva a členy dozorčí rady komory na základě nominací z 

oblastních shromáždění komory a dále volí předsedu představenstva a místopředsedu 
představenstva, 

c) schvaluje, mění a ruší statut, volební řád a jednací řád komory, 
d) schvaluje sloučení komory s jinými okresními komorami, případně její rozdělení, 
e) stanoví hlavní úkoly pro činnost komory v dalším období, 
f) schvaluje výši členských příspěvků, 
g) schvaluje rozpočet komory, její účetní uzávěrku a zprávu představenstva a dozorčí rady komory o 

činnosti a hospodaření za uplynulý rok, 
h) bere na vědomí členy rad oblastí, zvolené na oblastních shromážděních, 
i) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva komory, 

j) rozhoduje o odvolání člena proti vyloučení, 
k) rozhoduje o dalších záležitostech komory, jež si vyhradilo. 

 
 

§7 

Představenstvo komory 
1) Představenstvo komory je řídícím orgánem komory, které za svou činnost odpovídá shromáždění 

delegátů. Je složeno ze sedmi členů. Počet zástupců z jednotlivých oblastí stanovuje představenstvo 
komory s ohledem na počet členů komory v jednotlivých oblastech. 

2) Navrhovat členy představenstva má právo rada oblasti podle dohodnutého klíče. Členové 

představenstva jsou pak hromadně schvalováni veřejnou volbou na shromáždění delegátů. 
3) Členy představenstva komory jsou její předseda, místopředseda a další členové. 
4) Představenstvo komory rozhoduje o všech jejích záležitostech, které zákon, tento statut a jednací řád 

nebo usnesení shromáždění delegátů nesvěřují jinému orgánu komory. Představenstvo komory 
zejména: 
a) připravuje podklady pro jednání na shromáždění delegátů a zajišťuje výkon jeho usnesení, 
b) zrušeno 
c) schvaluje organizační řád a směrnice pro řízení chodu komory, 
d) odpovídá za hospodaření s majetkem komory, 
e) jmenuje a odvolává ředitele úřadu komory, 
f) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena komory (§5 odst.6  zákona), 
g) přijímá nezbytná rozpočtová opatření, která podléhají dodatečnému schválení shromážděním 

delegátů, 
h) v případě potřeby organizuje „ad hoc" smírčí (rozhodčí) řízení k řešení sporů mezi členy, 
i) rozhoduje o ustavení nebo zrušení odborné sekce, pracovní skupiny, popř. dalšího poradního 

či pracovního orgánu hospodářské komory. 
5) V případě, že během volebního období dojde k úmrtí, odvolání nebo odstoupení některého z členů 

představenstva, je představenstvo oprávněno doplnit stav kooptací nejvýše však v počtu pěti členů z 
náhradníků a to v tom pořadí, jak byli za příslušnou oblast zvoleni. Změní-li se takto počet členů 
představenstva o více než pět, je představenstvo povinno svolat do 30 dnů mimořádné shromáždění 
delegátů k jejich doplnění volbou. 

 
 

§8 



Zrušeno 

§9 

Předseda představenstva komory 

1) Předseda představenstva komory (dále jen „předseda") zastupuje komoru navenek jako její statutární 
orgán a je oprávněn činit právní úkony ve všech věcech, včetně pracovněprávních záležitostí. Vůči 
zaměstnancům komory působí jako zaměstnavatel. 

2) Předseda svolává a řídí jednání představenstva komory, dohlíží na činnost úřadu komory a vykonává 
další činnosti, které mu stanoví statut, usnesení shromáždění delegátů nebo představenstva komory. 

3) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda, nebo jiný jím pověřený člen představenstva 
komory, a to na základě písemné plné moci. 

4) Předseda představenstva komory se podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu komory 
připojí svůj podpis. V době jeho nepřítomnosti se podepisuje za komoru stejným způsobem pověřený 
místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva spolu s dalším členem představenstva, a to vždy 

s dodatkem „z pověření", „v zastoupení", „v.z." apod. 
 
 

§10 

Dozorčí rada komory 
1) Dozorčí rada komory je kontrolním orgánem komory a za svou činnost odpovídá shromáždění 

delegátů. Má pět členů, přičemž každá oblast má v ní svého zástupce.  
2) Dozorčí rada komory: 

a) kontroluje hospodaření a činnost komory v rozsahu, jenž je stanoven statutem nebo usnesením 
shromáždění delegátů, 

b) pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedů, příp. představenstva, jsou-li v rozporu s 
obecně závaznými právními předpisy, tímto statutem nebo ostatními předpisy komory, a 
pozastavené rozhodnutí předkládá shromáždění delegátů. 

3) Členy dozorčí rady navrhují rady oblastí. Členové dozorčí rady jsou schvalováni shromážděním delegátů 
veřejně. 

4) Činnost dozorčí rady komory řídí její předseda, zvolený na první schůzi dozorčí rady z jejích členů tajným 
hlasováním. 

5) Zápis z jednání dozorčí rady komory zasílá její předseda na vědomí předsedovi komory. 
6) Členství v dozorčí radě komory je neslučitelné s členstvím v představenstvu komory, nebo ve volených 

orgánech HK ČR. Členem dozorčí rady nemůže být pracovník úřadu komory nebo HKČR. 
 
 

§11 
Oblastní shromáždění komory 

1) Členové komory se sdružují do oblastních shromáždění, které prosazují zájmy členů v daném místě 
(oblasti). Oblastí se přitom rozumí územní celek nižšího stupně než kraj. 

2) Oblastní shromáždění nejsou samostatným právním subjektem, nýbrž organizační složkou komory. 
3) Zasedání oblastního shromáždění se účastní členové komory evidovaní u jednatelství komory v dané 

oblasti. Zasedání je nejvyšším orgánem oblastního shromáždění, kde členové uplatňují svá práva. 
4) Zasedání oblastního shromáždění svolává rada oblasti nejméně jednou ročně. 
5) Zasedání oblastního shromáždění: 

a) volí radu oblasti 
b) volbou navrhuje své zástupce do představenstva a dozorčí rady komory 
c) navrhuje delegáty na sněm HK ČR a do jejích volených orgánů 
d) volí delegáty na shromáždění delegátů komory, 
e) projednává a schvaluje plán činnosti oblastního shromáždění. 

 



 

 
§12 

Rada oblasti 
1) Rada oblasti je řídícím orgánem oblastního shromáždění. 
2) Rada oblasti má alespoň 5 členů včetně předsedy a místopředsedy. 
3) Předseda rady oblasti zastupuje oblastní shromáždění a jedná jeho jménem. Touto svojí pravomocí 

může písemně pověřit jiného člena rady oblasti. 
4) Rada oblasti: 

a) připravuje podklady pro zasedání oblastního shromáždění komory, 
b) projednává přihlášku fyzických a právnických osob z oblasti za členy komory, 
c) navrhuje vyloučení z řad členů, 
d) spolupracuje s místními orgány státní správy a samosprávy a jinými institucemi, 
e) podává zprávu o své činnosti zasedání oblastního shromáždění. 

5) Rada oblasti odpovídá za svoji činnost oblastnímu shromáždění. 
6) Rada oblasti se schází nejméně 4x ročně a svolává ji zpravidla její předseda. 
7) Rada oblasti se schází na žádost představenstva komory a to do 15 dnů od písemného vyzvání 

doručeného předsedovi rady oblasti. 
8) Za odstoupivšího člena rady oblasti nebo za jejího člena, jehož účast na jednání rady oblasti v posledních 

12 měsících je menší než 50%, kooptuje rada oblasti jiného člena podle svého uvážení. 
 
 

§13 

Krajské sekce 
1) Krajské sekce ustavené podle §7, čl.4, odst.i jsou poradním orgánem představenstva. 
2) Činnost sekcí se řídí jejich statutem, schváleným představenstvem. 
 
 

§14 
Úřad komory 

1) Výkonným orgánem komory je úřad komory, který současně řídí pobočná jednatelství komory. O zřízení 
jednatelství rozhoduje představenstvo. 

2) Úřad komory tvoří zaměstnanci komory. Zaměstnanec komory nesmí být podnikatelem nebo se podílet 
na podnikání jiných právnických nebo fyzických osob, nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán či 

člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby, která vykonává podnikatelskou činnost, nebo 
jejíž předmět činnosti je obdobný s předmětem činnosti komory dle §2 statutu (§12odst. 2 zákona). 

3) Úřad komory: 
a) vede administrativu a zajišťuje běžný chod komory, 
b) připravuje podklady pro jednání orgánů komory, 
c) plní další úkoly podle pokynů představenstva komory, příp. předsedy komory. 

4) Úřad komory řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu komory ředitel úřadu komory, který je 
zaměstnancem komory. 

5) Další podrobnosti, zejména ve vztahu k místním jednatelstvím komory, stanoví organizační řád komory. 

 

 

§15 
Hospodaření komory 

1) Komora samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří na základě ročního rozpočtu, který sestavuje 
představenstvo komory a jež schvaluje shromáždění delegátů. 

2) Příjmy komory tvoří členské příspěvky, dary, dotace, poplatky za činnosti prováděné ze zákona a výnosy 
z vlastní doplňkové činnosti komory. Do hlavní činnosti je zahrnuta činnost jednatelství KHK KHK, služby 



podnikatelům za úplatu, služby podnikatelům bez úplaty a projektová činnost. Do doplňkové činnost 
patří pronájem prostor a služby spojené s nájmem a marketingové služby. 

3) Komora vede jednotné účetnictví. Operativně lze zavést pomocnou účetní evidenci podle oblastí. 
 
 

§16 
Zrušení komory 

1) Shromáždění delegátů může svojí dvoutřetinovou většinou rozhodnout o zrušení komory a o způsobu, 
jakým se zrušení komory provede. 

 
 

§17 
Závěrečná ustanovení 

1) Pokud v tomto statutu nejsou upraveny některé právní vztahy, vztahují se na ně ustanovení příslušných 
zákonů ČR. 

2) Pokud se v budoucnu jakákoliv změna tohoto statutu bude týkat skutečností zapisovaných do 
obchodního rejstříku, je komora povinna bez zbytečného odkladu požádat rejstříkový soud o zapsání 
změny, která nabude účinnosti ode dne, ke kterému bude zápis proveden. Statut v celém svém 
novelizovaném znění musí být také předložen rejstříkovému soudu k uložení do sbírky listin. 

 
 

§18 

Platnost a účinnost statutu 
1) Tento statut byl schválen na shromáždění delegátů komory dne 28. 4.2016 a tímto dnem také nabyl 

platnosti a účinnosti. 


