Stanovy Klubu podnikatelek Vyškovska při OHK
V souladu se Statutem Okresní hospodářské komory Vyškov zřizuje představenstvo OHK Vyškov, dle
článku 3 písmena f, Klub podnikatelek při OHK Vyškov. Ustavení klubu projednalo představenstvo
dne 18. 6. 2014 a odsouhlasilo tyto stanovy. Klub byl ustanoven jako jeden z výstupů projektu Ženy a
podnikání CZ.1.04/3.4.04/88.00330.

I. Základní ustanovení
1. Název klubu: Klub podnikatelek Vyškovska při OHK
2. Datum vzniku: 29. 4. 2014
3. Sídlo: Vyškov, Havlíčkova 7

II. Cíl klubu
Cílem je vytvořit přátelské prostředí k vytvoření osobních a pracovních kontaktů, budovat
důvěryhodnost a image poctivého fair play partnera. Budování vztahu mezi členkami klubu je
založeno na setkání se zajímavými hosty, společenských a zábavných akcích, ale především na
společně strávených chvílích, které povedou k naplnění základního cíle klubu, „NEJSME V TOM
SAMY“

III. Členství:
1. Členkou Klubu se může stát podnikatelka fyzická osoba (OSVČ), statutární představitelka
obchodní společnost, manažerka případně majitelka společnosti. Členkou klubu se může stát
i začínající podnikatelka nebo žena připravující se na podnikání.
2. Členkou Klubu se zájemkyně stává na základě přihlášky a po schválení členskou schůzi klubu.
3. Klub si volí ze svého středu vedoucí na základě návrhu představenstva OHK na dvouleté
funkční období.
4. Klub se schází dle potřeby, minimálně 1x za čtvrtletí.
5. Členství v klubu není podmíněno členstvím v OHK Vyškov.
6. Členství v klubu není zpoplatněno, ale některé aktivity konané pro členky klubu zpoplatněny
být mohou.
7. Členství v klubu není časově omezeno, ukončení členství je možné na vlastní žádost.
8. Klub žen podnikatelek může přistoupit k vyloučení své členky tehdy, pokud členka hrubým
způsobem poruší etický kodex Klubu žen podnikatelek.
9. Jedná se o klub nestranný, otevřený a transparentní.

IV. Etický kodex členství v „Klubu“
1. Poslání a cíle klubu přijme každá členka klubu za vlastní a bude je co nejlépe naplňovat.
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2. Není vhodné znevažovat či pomlouvat klub a jeho členky.
3. Členka klubu neupřednostňuje svůj vlastní prospěch na úkor ostatních členek.
4. Členka klubu je loajální k ostatním a pravdivá sama k sobě.
5. Členka klubu se chová odpovědně ke svým zaměstnancům, klientům a společnosti
ve které působí, tak aby nenarušila dobrou pověst klubu. Je si plně vědoma své vysoké
společenské zodpovědnosti.
6. Klub hájí zájmy svých členek a to jak na profesní tak společenské úrovni. Klade důraz na
vzdělávání a rozvoj přátelství mezi členkami.
7. Klub využívá široké spektrum možností podpory veřejně prospěšných aktivit, a to jak
finančních, tak nefinančních.
8. Klub pravdivě, řádně a včas informuje své členky o prospěšných aktivitách, které vyvíjí
směrem ke společnosti ve všech oblastech. Volí vždy etické prostředky.
9. Každá jednotlivá členka se podílí svými nabídkami na zpestření činnosti klubu a zvýšení
možnosti rozvoje aktivit pro ostatní členky.
10. Klub je nestranný a respektuje celé politické spektrum
V. Práva a povinnosti členek „Klubu“
Členky klubu mají stejná práva a povinnosti především:
‐ Navrhovat a prosazovat zaměření činnosti Klubu o příslušném období.
‐ Podílet se na řízení „Klubu“.
‐ Navrhovat, volit a kandidovat na funkci vedoucí „Klubu“.
‐ Mít a prosazovat jiný názor v klubovém životě.
‐ Užívat logo klubu na firemních dokumentech, písemnostech, případně jiných vhodných
příležitostech.

VI. Závěrečná ustanovení
Přílohou těchto Stanov je formulář přihlášky členství a logo Klubu podnikatelek Vyškovska při OHK.

Ve Vyškově 25.6.2015
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