STATUT
Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje
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Část první
čl. 1
Základní ustanovení
(1) Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (dále jen KHK MSK) je sdružením
podnikatelů přijatých za její členy, které bylo zřízeno podle zákona č. 301/1992 Sb., o
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Tento statut upravuje
základní vnitřní vztahy KHK MSK a další podrobnosti neupravené zákonem č. 301/1992 Sb.,
v platném znění (dále jen zákon).
(2) KHK MSK usiluje zejména o rozvoj podnikatelského prostředí v Moravskoslezském kraji,
v České republice a v Evropské unii, podporuje v oborech mimo zemědělství, potravinářství a
lesnictví aktivity podnikatelů i při jejich uplatnění v zahraničí, prosazuje a chrání zájmy členů
hospodářské komory a ostatních podnikatelů a přispívá k vytváření podmínek pro zajišťování
jejich podnikatelských potřeb.
(3) KHK MSK je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.
(4) KHK MSK vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů
vyplývající.
(5) KHK MSK je reprezentantem Hospodářské komory České republiky vůči krajským orgánům
veřejné správy v Moravskoslezském kraji.
(6) KHK MSK plní úkoly dle odst.5 na smluvním základě s HK ČR.
(7) Sídlem KHK MSK je Ostrava – Mariánské hory, Výstavní 2224/8, 709 00.
(8) Obchodní jméno zní: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.
V jazyce anglickém: Regional Chamber of Commerce Moravia-Silesia.
(9) V tomto Statutu, v Jednacím řádu KHK MSK, ve Volebním řádu KHK MSK, v
Příspěvkovém řádu KHK MSK a v dalších vnitřních normách KHK MSK budou nadále jednotně
používány v zájmu větší srozumitelnosti textu zjednodušené pojmy s dále uvedeným významem:
a) zákon – zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb., zákona č. 223/1994 Sb. a
pozdějších předpisů,
b) okresní komora – okresní hospodářská komora vytvořená podle zákona nebo obvodní
hospodářská komora v hlavním městě Praze.
c) regionální komora – regionální hospodářská komora vytvořená sloučením okresních
hospodářských komor, která po dohodě s okresními komorami v kraji a na základě
smlouvy uzavřené s Hospodářskou komorou ČR dle usnesení sněmu plní úkoly
hospodářské komory v daném kraji a užívá při tom označení „Krajská hospodářská
komora“,
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d) složka HK ČR – okresní komora, regionální hospodářská komora, krajská komora,
společenstvo, včetně jejich úřadů jako výkonných orgánů,
e) nejvyšší orgán složky HK ČR - shromáždění delegátů,
f) další orgány složky HK ČR - předseda, místopředsedové, představenstvo, dozorčí rada,
popř. smírčí komise,
g) člen komory – člen HK ČR přijatý do HK ČR komory prostřednictvím složky HK ČR a
zapsaný do seznamu členů HK ČR,
h) seznam členů – centrální evidence členů HK ČR, ve které jsou zapsáni členové HK ČR,
zápisem do seznamu členů vznikají členům práva a povinnosti člena, vyplývající ze
zákona, statutu a dalších vnitřních norem,
i) kmenové členství – vztah člena HK ČR ke složce, kdy je tento člen zapojen do její
činnosti a jen prostřednictvím této jedné složky je registrován v centrálním seznamu
členů HK ČR; člen HK ČR takto registrovaný je kmenovým členem této složky,
j) nekmenové členství – vztah člena HK ČR ke složce, kdy je tento člen zapojen do
činnosti i jiné okresní komory nebo jiného společenstva, než kde má kmenové členství;
člen HK ČR takto zapojený u určité složky a zde evidovaný, je jejím nekmenovým
členem,
k) komorová síť – úřady složek hospodářské komory a jejich zaměstnanci,
l) komorová struktura – volené orgány složek hospodářské komory,
m) oblastní střediska – v odůvodněných případech jsou zřízena složkou HK ČR v rámci její
věcné a územní působnosti za účelem kvalitnějšího poskytování služeb a k zajištění
lepšího kontaktu se členy HK ČR a podnikatelskou veřejností; oblastní střediska nemají
vlastní právní subjektivitu, jsou součástí příslušné složky HK ČR a jejich vnitřní
organizace navazuje dle potřeby jak na komorovou síť, tak na komorovou strukturu.

(10) Nejvyšším orgánem KHK MSK je Shromáždění delegátů (§8 zákona). Dalšími vrcholovými
orgány KHK MSK jsou předseda, místopředsedové, představenstvo, dozorčí rada, popřípadě
smírčí komise. Členové těchto orgánů jsou voleni Shromážděním delegátů KHK MSK na dobu
tří let. Zástupci na sněm HK ČR za KHK MSK jsou voleni na tři roky, pokud při jejich zvolení
není výslovně stanoveno jinak. Volba zástupců KHK na sněm HK ČR se řídí statutem KHK
MSK a volebním řádem KHK MSK.

čl. 2
Členství v HK ČR
(1) Podnikající fyzická nebo právnická osoba se může stát členem HK ČR při splnění podmínek
stanovených zákonem (§ 5 odst. 1 zákona), pokud ji na základě písemné přihlášky přijme za
člena představenstvo KHK MSK.
(2) Práva a povinnosti člena HK ČR vznikají dnem zápisu do seznamu členů, který je veden HK
ČR. KHK MSK je povinna bez zbytečného odkladu v souladu s vnitřními předpisy zapsat do
seznamu členů HK ČR informace o přijatých členech nebo o změnách v údajích týkajících se
členů.
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(3) Členství v HK ČR je jednotné. Právnické a fyzické osoby splňující podmínky stanovené
zákonem pro členství, které řádně plní své členské povinnosti, mohou být členy komory pouze
prostřednictvím složky HK ČR. Pro účely jednotné evidence členů HK ČR jsou členové komory
registrováni vždy jen u jedné složky HK ČR (kmenové členství). Člen komory si může zvolit, u
které složky HK ČR chce být v kmenovém členství; jinak je člen registrován jako kmenový člen
u té složky, kde byl přijat za člena.
(4) Kromě toho, že je člen HK ČR registrován u složky HK ČR jako kmenový člen (odst. 3
tohoto článku), může být současně zapojen do činnosti jiné složky HK ČR; podmínkou je
souhlas představenstva této složky (nekmenové členství). Člen pak bude evidován v evidenci
členů HK ČR také u této další složky jako nekmenový člen; údaj o nekmenovém členství bude
vyznačen v seznamu členů. V případě zapojení člena kdo činnosti více složek HK ČR je člen
započítáván do celkového počtu členů komory jen jednou, a to tam, kde má kmenové členství.
(5) Kmenový člen KHK MSK je oprávněn zejména
a) v souladu se zákonem, statutem a volebním řádem KHK MSK volit a být volen do orgánů
KHK MSK,
b) využívat služeb poskytovaných KHK MSK a HK ČR,
c) obracet se ke smírčí komisi HK ČR, resp. KHK MSK pokud je zřízena,
d) podílet se na činnosti KHK MSK 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 KHK MSK svým členům poskytuje,
g) být informován o vyřízení podnětů, návrhů, stížností a připomínek,
h) prezentovat své členství v KHK MSK a HK ČR a užívat logo HK ČR v souladu s vnitřními
předpisy.
(6) 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 složky komory, u které je člen komory
registrován nebo evidován (čl. 1 odst. 9, písm. k) a písm. l),
c) řádně platit členské příspěvky stanovené příspěvkovým řádem KHK MSK, resp.
prostřednictvím složky, u které je veden jako kmenový člen,
d) oznamovat prostřednictvím složky, u které je registrován nebo evidován neprodleně veškeré
změny týkající se jeho osoby, které jsou podstatné pro vedení členské evidence,
e) přispívat podle svých možností k plnění úkolů HK ČR a KHK MSK.
(7) Členství v HK ČR zaniká dnem výmazu ze seznamu členů na základě
a) zániku oprávnění člena k podnikatelské činnosti,
b) úmrtí člena – fyzické osoby,
c) zániku člena– právnické osoby,
d) oznámení člena o vystoupení z hospodářské komory,
e) vyloučení člena z hospodářské komory na základě rozhodnutí příslušného orgánu (čl. 2 odst.
9 tohoto statutu),
f) zániku složky HK ČR, pokud je u této složky člen v kmenovém členství.
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(8) Den výmazu tj. zániku členství je:
a) den zániku oprávnění k podnikatelské činnosti resp. (zjistí-li se zánik oprávnění později) den,
kdy orgán složky komory zánik tohoto oprávnění člena zjistil,
b) den úmrtí člena hospodářské komory – fyzické osoby, a to i v případě, kdy bylo úmrtí člena
zjištěno později,
c) den zániku člena hospodářské komory – právnické osoby, a to i v případě, kdy byl zánik
člena komory – právnické osoby – zjištěn později,
d) den, kdy člen komory doručil písemné oznámení o vystoupení z HK ČR složce komory, kde
je registrován v kmenovém členství, nebo ústně do zápisu oznámil vystoupení z HK ČR při
jednání některého z orgánů, jehož je členem, popř. pozdější den uvedený v oznámení nebo
ústním prohlášení o ukončení členství,
e) den, kterým se rozhodnutí příslušného orgánu o vyloučení člena komory stalo účinným,
f) den, kterým se rozhodnutí příslušného orgánu o zániku složky HK ČR stalo účinným.
(9) Člen komory může být z HK ČR vyloučen, neplatí-li členské příspěvky nebo jiným
závažným způsobem porušuje členské povinnosti anebo svým jednáním poškozuje zájmy HK
ČR, resp. KHK MSK nebo její pověst. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno,
rozhoduje představenstvo KHK MSK. Rozhodnutí je doručováno na adresu dle seznamu členů.
Zásilka je považována za doručenou dnem převzetí zásilky členem nebo jeho oprávněným
zástupcem; rovněž je považována za doručenou desátým dnem po uložení zásilky na poště,
v případě, že si člen zásilku přes oznámení doručující pošty nevyzvedl nebo odmítl vyzvednout,
a to i když se člen o zásilce nedověděl.

čl. 3
Působnost KHK MSK
(1) KHK MSK zejména
a) zapisuje v souladu s vnitřními předpisy do seznamu členů informace o přijatých členech nebo
o změnách v údajích týkajících se členů,
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 HK ČR a dalšími subjekty zapojenými v HK 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,
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k) zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk hospodářské komory s jejími členy a naopak;
v odůvodněných případech zřizuje v rámci své působnosti za účelem kvalitnějšího
poskytování služeb a k zajištění lepšího kontaktu se členy komory a podnikatelskou veřejností
oblastní střediska; oblastní střediska nemají vlastní právní subjektivitu, jsou její součástí a
jejich vnitřní organizace navazuje dle potřeby jak na komorovou síť, tak na komorovou
strukturu,
l) zajišťuje plnění úkolů HK ČR.
(2) KHK MSK vykonává svou výše uvedenou činnost v rámci své místní působnosti tj. v rámci
příslušného územního celku, pro který byla zřízena; místní působnost je vymezena místní
působností okresních komor, z nichž byla vytvořena.
(3) Shromáždění delegátů KHK MSK volí na sněm HK ČR z řad svých členů komory vždy dva
zástupce za každou okresní komoru, z nichž byla vytvořena.
(4) KHK MSK v souladu se smlouvou uzavřenou s HK ČR , zejména
a) reprezentuje hospodářskou komoru na úrovni kraje jako partner krajské veřejné správy;
v tomto smyslu reprezentuje všechny okresní komory v kraji,
b) podporuje podnikatelské aktivity, chrání zájmy a zajišťuje potřeby členů komory ve vztahu k
orgánům veřejné správy v kraji,
c) usiluje o aktivizaci činnosti okresních komor v daném kraji a poskytuje jim konzultační a
poradenské služby k zajištění realizace cílů a zájmů členů komory na úrovni daného kraje,
d) koordinuje činnost okresních komor v příslušném kraji.
(5) Statut, jednací řád a volební řád KHK MSK musí být v souladu se statutem jednacím a
volebním řádem HK ČR a se smlouvami uzavřenými s HK ČR.
(6) KHK MSK při výkonu své činnosti v souladu s odst. 4 působí v rámci své místní působnosti
tj. v rámci kraje, jako vyššího samosprávného celku, v němž byla vytvořena.

Část druhá
Orgány KHK MSK
čl. 4
Shromáždění delegátů
(1) Shromáždění delegátů tvoří delegáti zvolení členy KHK MSK podle volebního řádu KHK
MSK. Každý delegát na Shromáždění delegátů má jeden hlas. Hlasy všech delegátů jsou si
rovny.
(2) Shromáždění delegátů se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
delegátů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
(3) Postavení Shromáždění delegátů upravuje §8 zákona.
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čl. 5
Představenstvo
(1) Představenstvo řídí činnost KHK MSK a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou
zákonem, tímto statutem, jednacím řádem KHK MSK či usnesením Shromáždění delegátů
vyhrazeny jinému orgánu KHK MSK.
(2) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
představenstva.
(3) Představenstvo má nejméně 5, nejvýše 19 členů. Členy představenstva jsou předseda, 3
místopředsedové a další členové zvolení Shromážděním delegátů v souladu s volebním řádem
KHK MSK.
(4) Představenstvo může rozhodnout o ustavení nebo zrušení odborné sekce, pracovní skupiny,
popř. dalšího poradního či pracovního orgánu KHK MSK.
(5) Postavení představenstva upravuje §9 zákona.

čl. 6
Předseda a místopředsedové
(1) Předseda zastupuje KHK MSK navenek a jedná jejím jménem; je statutárním orgánem KHK
MSK.
(2) Postavení předsedy upravuje § 10 zákona.
(3)Předseda svolává a řídí jednání představenstva KHK MSK.
(4) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu jím pověřený místopředseda KHK MSK nebo jiný
jím pověřený člen představenstva.
(5) Předseda a místopředsedové tvoří pracovní orgán představenstva KHK MSK – prezidium.
Prezidium svolává předseda k projednávání závažných záležitostí KHK MSK mezi jednáními
představenstva a pro přípravu jednání představenstva.

čl. 7
Dozorčí rada
(1) Dozorčí rada KHK MSK je kontrolním orgánem KHK MSK. Za svou činnost odpovídá
Shromáždění delegátů KHK MSK a podává mu zprávy o své činnosti. Dozorčí rada má nejméně
3 členy, nejvíce 5 členů. Volba členů dozorčí rady je upravena volebním řádem (§12VŘ).
(2) Postavení dozorčí rady upravuje §11 zákona.
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čl. 8
Úřad
(1) Výkonným orgánem KHK MSK je úřad KHK MSK.
(2) Úřad řídí ředitel.
(3) Ředitel vykonává zaměstnavatelská práva vůči ostatním zaměstnancům úřadu.
(4) Postavení úřadu upravuje §12 zákona.

Část třetí
čl. 9
Hospodaření
Základní zásady pro hospodaření KHK MSK stanoví § 18 zákona.

Část čtvrtá
čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1) Nabytím účinnosti tohoto statutu se ruší Statut KHK MSK schválený Shromážděním
delegátů dne 27.4.2006.
(2) Platnost a účinnost Dodatku č.1 ke Statutu Krajské hospodářské komory
Moravskoslezského kraje ze dne 26.3.2008, zřizující Oblastní hospodářské komory,
zůstává nadále zachována.
(3) Tento Statut byl schválen Shromážděním delegátů KHK MSK dne 25. března 2009 a
nabývá účinnosti tímto dnem.
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