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I. 

Základní ustanovení 

1. Krajská hospodářská komora Libereckého kraje, z.s. je dobrovolným spolkem 

okresních hospodářských komor působících v Libereckém kraji (dále jen 

„OHK“), jež jsou zřízené dle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů.   

2. Název spolku: Krajská hospodářská komora Libereckého kraje, z.s. (dále jen 

„Spolek“). Spolek používá zkratku KHK. 

3. Sídlo Spolku: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec. 

4. IČ Spolku: 68280645. 

5. Právní forma: Spolek má právní formu spolku ve smyslu ust. § 214 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“).  

6. Zápis ve veřejném rejstříku: Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. L 9114. 

7. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.  

 

II. 

Účel a cíle Spolku 

1. Spolek je samosprávným, dobrovolným, nepolitickým, nevládním, neziskovým 

subjektem zastupujícím zájmy OHK a jejich členů při podpoře jejich 

podnikatelských aktivit. Spolek zastupuje, koordinuje, prosazuje a hájí zájmy 

OHK a jejich členů, zejména vůči Hospodářské komoře České republiky, 

orgánům státní správy a samosprávy, jiným veřejným institucím a 

podnikatelským uskupením. 

2. Spolek spoluvytváří podnikatelské klima v Libereckém kraji, rozšiřuje vliv OHK, 

podporuje podnikatelské aktivity členů OHK a podporuje hospodářský rozvoj 

regionu. 

3. Spolek se podílí na řešení rozvojových programů v Libereckém kraji a poskytuje 

či zajišťuje členům OHK informační servis týkající se podnikatelských možností 

v rámci rozvojových programů Libereckého kraje, dále profesního vzdělávání, 

forem rekvalifikace a problémů zaměstnanosti, a v uvedených oblastech 

poskytuje OHK, jejich členům a partnerům konzultační a poradenské služby. 

4. Spolek podporuje rozvoj učňovského a odborného školství v Libereckém kraji a 

podílí se na rozvoji dopravní politiky v Libereckém kraji. 

5. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 

hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 



Předmětem vedlejší hospodářské činnosti je výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

III. 

Členství ve Spolku 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. 

2. Členem Spolku se může stát každá okresní hospodářská komora zřízená dle 

zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, mající sídlo 

v Libereckém kraji a ztotožňující se s posláním, cíli a stanovami Spolku. 

3. Členství vzniká na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu přistupující OHK 

souhlasem představenstva Spolku a zaplacením členského příspěvku. 

4. Předseda představenstva vede seznam členů Spolku. Vedením seznamu členů 

Spolku může předseda představenstva pověřit jiného člena představenstva. 

Seznam obsahuje zejména název člena Spolku, jeho sídlo, e-mailovou adresu, 

identifikační číslo, datum vzniku a zániku členství, popř. funkce v orgánu 

Spolku. Po skončení členství je do 30 dnů proveden výmaz člena ze seznamu 

členů. Člen Spolku může požádat představenstvo o vydání písemného 

potvrzení jeho členství. Seznam členů nebude zpřístupněn. 

5. Členství ve Spolku zaniká: 

a) vyloučením člena pro nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené 

lhůtě určené představenstvem, ačkoli byl na tento následek člen ve výzvě 

upozorněn. O vyloučení rozhoduje představenstvo Spolku,  

b) vyloučením člena pro porušení povinnosti vyplývající z členství, pokud člen 

ani v přiměřené lhůtě určené představenstvem nezjednal nápravu (výzva se 

nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku 

zvlášť závažnou újmu), 

c) vyloučením člena pro opakované porušení členských povinností, 

d) vystoupením na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu vystupující OHK, a to 

písemným oznámením člena o vystoupení ze Spolku zaslaným 

představenstvu Spolku. Členství zaniká dnem, kdy toto vystoupení bylo 

představenstvu doručeno,  

e) zánikem OHK po doložení výpisem z obchodního rejstříku, 

f) ostatními způsoby uvedenými v zákoně. 

6. Členové Spolku neručí za jeho dluhy. 

 

 

 



IV. 

Práva a povinnosti členů Spolku 

1. Všichni členové Spolku mají stejná práva a povinnosti.  

2. Mezi základní práva členů Spolku patří zejména: 

a) právo účasti na jednání představenstva, 

b) volit a být volen do orgánů Spolku,  

c) podílet se na činnosti Spolku, 

d) předkládat ke konzultaci nebo projednání odborné problémy, které jsou v 

souladu s cíli Spolku a přesahují do působnosti jiné členské OHK, 

e) dostávat pravidelně ročně písemné zprávy o činnosti Spolku a vyjadřovat se 

k nim, 

f) podávat iniciativní návrhy, 

g) vyjadřovat se k rozvojovým programům týkajícím se území jednotlivých 

OHK, 

h) požadovat informace, předkládat návrhy, podněty, stížnosti a připomínky 

orgánům Spolku a obdržet na ně v přiměřené době odpověď. 

3. Mezi základní povinnosti členů Spolku patří zejména: 

a) dodržovat stanovy Spolku, plnit usnesení orgánů Spolku,  

b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku,  

c) aktivně a účinně spolupracovat a rozvíjet činnost OHK v koordinaci se 

Spolkem, 

d) napomáhat dle svých možností činnosti a rozvoji Spolku, 

e) poskytovat pravidelně ročně písemné zprávy o své činnosti vždy do 30.6. za 

předchozí kalendářní rok, 

f) platit členský příspěvek Spolku v částce stanovené představenstvem, 

g) oznamovat Spolku bez zbytečného odkladu veškeré změny podstatné pro 

činnosti Spolku, 

h) do konce ledna každého roku zasílat kopii „Prohlášení o stavu členské 

základny" dle stavu k 1. lednu běžného roku jako podklad pro stanovení 

výše příspěvků. 

 

 

 

 



V. 

Orgány Spolku 

1. Orgány Spolku jsou:  

a) Předseda představenstva a místopředsedové představenstva – statutární 

orgán Spolku 

b) Představenstvo – nejvyšší orgán Spolku 

c) Dozorčí rada 

 

VI. 

Představenstvo 

1. Představenstvo je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořeno všemi jeho členy.  

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou svěřeny 

těmito stanovami nebo představenstvem do výlučné pravomoci předsedy 

představenstva či jiných orgánů Spolku. 

3. Představenstvo je složeno ze zástupců jednotlivých členů Spolku, kdy každý 

člen Spolku jmenuje dva zástupce do představenstva Spolku. Počet členů 

představenstva je osm.  

4. Funkční období člena představenstva je 3 roky.  

5. Představenstvo si ze svého středu volí předsedu a tři místopředsedy. Opětovné 

zvolení je možné. Ve Spolku je uplatňován princip rovnoměrné rotace výkonu 

funkce předsedy představenstva (tzn. prvním předsedou Spolku bude zástupce 

Okresní hospodářské komory Jablonec nad Nisou, přičemž vždy po 3 letech 

bude nahrazen zástupcem další OHK, a to v tomto pořadí: Okresní 

hospodářská komora České Lípy, Okresní hospodářská komora Semily, 

Okresní hospodářská komora Liberec, a dále obdobně). OHK, která nemá 

svého zástupce ve funkci předsedy, má svého zástupce ve funkci 

místopředsedy.  

6. Představenstvo svolává předseda nebo jím pověřený místopředseda dle 

potřeby, nejméně však 1x ročně, a to nejpozději do 30.6. kalendářního roku. 

Pokud o svolání představenstva požádá písemně dozorčí rada nebo alespoň 

1/3 členů Spolku a navrhnou pořad jednání představenstva, je předseda 

představenstva povinen svolat představenstvo tak, aby se konalo do 30 dnů od 

doručení podnětu. 

7. Představenstvo se svolává písemnou pozvánkou zaslanou všem členům 

představenstva nejméně 15 dní před konáním zasedání představenstva, a to na 

elektronickou adresu, případně jiným vhodným způsobem. Současně bude 

pozvánka zveřejněna na webových stránkách Spolku. Zasedání představenstva 

může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 



8. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina 

jeho členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. Představenstvo rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů, ledaže tyto stanovy určí jinak. V 

případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

9. Jednání představenstva řídí předseda nebo jím pověřený místopředseda. 

Z jednání se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, 

kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány představenstva 

byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Zápis musí být vyhotoven nejpozději 

do 30 dní ode dne konání zasedání představenstva. Každý člen představenstva 

a každý člen Spolku obdrží kopii zápisu v elektronické podobě. Zápis ověřuje 

předsedající schůze a jeden člen představenstva. 

10. Není-li představenstvo na svém zasedání schopno se usnášet (tj. nedostaví-li 

se nadpoloviční počet členů), náhradní zasedání představenstva se koná 

bezprostředně poté. Usnesení může toto náhradní představenstvo přijmout za 

účasti libovolného počtu členů. Toto zasedání představenstva má nezměněný 

program jednání. 

11. Kvalifikované dvoutřetinové většiny přítomných členů představenstva je 

zapotřebí při: 

a) změně stanov, 

b) změně příspěvkového řádu, 

c) změně jednacího řádu, 

d) změně volebního řádu, 

e) přeměně Spolku, 

f) zrušení Spolku. 

12. Představenstvo rozhoduje/schvaluje zejména: 

a) o změně stanov, jednacího řádu, volebního řádu a příspěvkového řádu, 

b) rozpočet na příslušný rok, 

c) zprávu o činnosti a výsledek hospodaření Spolku za uplynulé období, (vč. 

schválení účetní závěrky za minulý rok) a revizní zprávu, 

d) plán činnosti na další období, 

e) volí předsedu a místopředsedu představenstva, 

f) vydává vnitřní předpisy Spolku (vnitřní organizační směrnice), 

g) rozhoduje o přijetí za člena Spolku,  

h) schvaluje zřízení či zrušení bankovních účtů, pořízení veškerých půjček, 

úvěrů, zástav a jiných finančních derivátů, 

i) zřizuje a řídí úřad Spolku, 



j) zřizuje jako svůj poradní orgán odborné sekce, 

k) nominuje své zástupce do krajských institucí (ERN, KEO, RIS, RSK apod.), 

l) o zrušení Spolku. 

13. V naléhavém případě se připouští rozhodování mimo představenstvo 

(rozhodování per rollam). Návrh rozhodnutí zašle předseda nebo 

místopředseda představenstva všem členům představenstva na jejich e-

mailovou adresu. Součástí návrhu rozhodnutí je lhůta pro doručení vyjádření 

člena, která nesmí být kratší jak 5 dnů od doručení návrhu rozhodnutí, a 

podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Nedoručí-li člen předsedovi nebo 

místopředsedovi ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí souhlas s návrhem, 

platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů 

všech členů. 

 

VII. 

Předseda a místopředsedové 

1. Předseda představenstva zastupuje Spolek navenek, v případě jeho nepřítomnosti 

zastupuje Spolek jím pověřený místopředseda představenstva.  

2. Předseda představenstva může pověřit v jednotlivých případech i jiného člena 

představenstva nebo statutárního zástupce člena Spolku nebo třetí osobu 

k jednání za Spolek a k tomuto účelu mu vystaví plnou moc.  

3. Předseda zejména:  

a) rozhoduje a organizuje běžnou činnost Spolku a plní rozhodnutí 

představenstva, 

b) odpovídá za hospodaření Spolku a za vedení účetnictví, 

c) připravuje návrh rozpočtu, zprávu o hospodaření a plán činnosti Spolku, 

d) připravuje podklady pro jednání představenstva, svolává a řídí jeho zasedání, 

pořizuje z něj zápis. 

 

VIII. 

Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Spolku.  

2. Dozorčí rada je složena ze zástupců jednotlivých členů Spolku, kdy každý člen 

Spolku jmenuje jednoho zástupce do dozorčí rady Spolku. Počet členů dozorčí 

rady je 4. 



3. Funkční období člena dozorčí rady je 3 roky.  

4. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Spolku. Dozorčí rada odpovídá za 

svoji činnost představenstvu. Dozorčí rada vypracuje revizní zprávu za uplynulé 

období a předloží ji ke schválení na nejbližším zasedání představenstva. 

5. Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Opětovné zvolení 

je možné. 

6. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční 

většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Z jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, jehož kopii obdrží každý člen dozorčí 

rady. Zápis musí být vyhotoven nejpozději do 30 dní ode dne konání zasedání 

dozorčí rady. Zápis ověřuje předsedající schůze a jeden člen dozorčí rady. 

7. Zjistí-li dozorčí rada nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu 

představenstvo a následně i předsedu a místopředsedy představenstva. 

8. Funkce člena dozorčí rady není slučitelná s funkcí člena představenstva. 

 

IX. 

Hospodaření Spolku 

1. Spolek hospodaří dle rozpočtu schváleného představenstvem. Hospodaření 

Spolku se řídí obecně závaznými předpisy a vnitřními organizačními směrnicemi 

Spolku schválenými představenstvem a vydanými v souladu s těmito předpisy a 

stanovami.  

2. Majetek Spolku je tvořen zejména:  

a) členskými příspěvky, 

b) dobrovolnými příspěvky (dary), 

c) výnosy z majetku ve vlastnictví Spolku, 

d) příjmy z vlastní činnosti Spolku,  

e) dalšími zdroji (dotační prostředky, granty).  

3. Za hospodaření Spolku odpovídá předseda představenstva, který každoročně 

předkládá představenstvu zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky. 

 

X. 

Zánik Spolku a způsob vypořádání  

1. Způsob zániku, zrušení a likvidace Spolku určí představenstvo v souladu s 

občanským zákoníkem. 



2. Spolek zaniká: 

a) rozhodnutím představenstva, 

b) rozhodnutím soudu dle § 268 a násl. občanského zákoníku, 

c) dalšími způsoby uvedenými v zákoně.  

3. Zaniká-li Spolek rozhodnutím představenstva, rozhodne současně představenstvo 

o naložení s majetkem Spolku.  

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy byly schváleny dne 13.2.2020. 

2. Změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího přijetí. Dnem účinnosti 

nových stanov se ruší dosavadní stanovy. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

za Krajská hospodářská komora 
Libereckého kraje, z.s. 
Ing. Martin Bauer, předseda představenstva 

 


