
STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ  KOMORY  VYŠKOV 
úplné znění  

 
 

Část první 
Základní ustanovení 

čl.1 
 

1. Základním posláním Okresní hospodářské komory ( dále jen OHK ) je podpora podnikatelských aktivit, ochrana 
zájmů a zajišťování potřeb svých členů ve vztazích k orgánům státní správy, územní samosprávy a zahraničí. 
Okresní hospodářská komora je součástí složkou Hospodářské komory České republiky ve smyslu § 3 odst. 1 zákona 
č. 301/1992 Sb., v platném znění, a čl. l odst. 10 písm. h) Statutu Hospodářské komory České republiky, vykonává 
svou působnost na celém území okresu Vyškov a je oprávněna přijímat podnikatele za členy Hospodářské komory 
České republiky. 

2. OHK je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku, právní forma okresní hospodářská komora 
3. Sídlem OHK je Vyškov, Havlíčkova 342/7, PSČ 682 01  
4. Obchodní firma: Okresní hospodářská komora Vyškov, lze užívat i zkratku OHK Vyškov 
 

čl.2 
Členství  v OHK 

 
1. OHK sdružuje právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území ČR, provozují podnikatelskou 

činnost a jsou zapsané v seznamu, který vede OHK. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů, 
zanikají dnem vyškrtnutí ze seznamu členů. 

 
2. Člen společenstva může být současně členem OHK a naopak. 

 
 
3. Členství v OHK zaniká dnem výmazu ze seznamu členů OHK na základě: 

a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti 
b) úmrtí  
c) zániku právnické osoby 
d) oznámení o vystoupení z komory 
e) vyloučení z komory 
 

4. Vystoupením zaniká členství ke konci kalendářního roku, nejdéle však uplynutím šesti měsíců ode ne, kdy člen 
písemně oznámí vystoupení představenstvu OHK. 

 
5. 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 OHK. 
 

 
čl.3 

Působnost OHK 
 
       OHK zejména: 

a) vede evidenci členů OHK 
b) poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům v otázkách spojených s podnikatelskou činností 
c) v rámci své působnosti organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány státní správy v zajišťování 

informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti 
d) na základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti  
e) navazuje a rozvíjí styky s komorami v zahraničí a uzavírá s nimi  dohody 
f) v rámci své působnosti zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti 
g) spolupracuje s podnikatelskými svazy, sdruženími a komorami na základě uzavřených dohod 
h) zřizuje stálé smírčí komise k předcházení obchodních  sporů mezi svými členy 
i) podporuje zařízení k přípravě výkonu povolání 
j) organizuje vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů- 
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                                                                            Část druhá 
                                                                      Orgány OHK Vyškov 

 
čl.4 

Shromáždění delegátů 
 

1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem OHK. Tvoří jej delegáti zvolení členy OHK dle volebního řádu 
OHK 

 
2. Shromáždění delegátů se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. Hlasy všech 

delegátů jsou si rovny. 
 
 

čl.5 
Představenstvo  OHK 

 
1. Představenstvo OHK je řídícím a statutárním orgánem OHK. Řídí činnost OHK a rozhoduje o všech 

náležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením Shromáždění delegátů vyhrazeny 
jinému orgánu OHK. Představenstvo má 5 členů. Funkční období je 3 roky. 

 
2. Průkazně řádně svolané představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční  účasti členů. 

 
 

čl.6 
Předseda OHK 

 
1. Předseda OHK zastupuje OHK navenek a jedná jejím jménem. 
 
2. Předseda OHK svolává a řídí jednání představenstva OHK. 

 
 

čl. 7 
Způsob jednání, zastupování a podepisování 

    
1. Okresní hospodářskou komoru Vyškov zastupuje a jejím jménem jedná předseda. V době nepřítomnosti předsedy 

ho zastupuje jím pověřený místopředseda, nebo jiný předsedou pověřený člen představenstva.  
          

2. Podepisování za Okresní hospodářskou komoru Vyškov se děje tak, že k obchodní firmě Okresní hospodářské 
komory Vyškov připojí oprávněná osoba svůj podpis podle podpisového vzoru.  

 
 

 
čl. 8 

Dozorčí rada OHK 
    

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem OHK a za svoji činnost odpovídá Shromáždění delegátů  OHK a podává mu 
zprávu o své činnosti. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období dozorčí rady je 3 roky. 
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čl. 9 
Smírčí komise OHK 

 
1. Smírčí komise je orgánem OHK, který je zřízen k předcházení obchodních sporů mezi členy OHK. Složení komise 

stanoví představenstvo dle charakteru projednávané záležitosti.  
 

 
 

čl. 10 
Úřad OHK 

 
          1.  Výkonným orgánem OHK je Úřad OHK. 
  
 

Část třetí 
Závěrečná ustanovení OHK 

 
1. Tento statut schválilo shromáždění delegátů  dne 27. 3. 2012 

 
 
 
 
 
 
 
                Ing. Stanislav Holemý 
        předseda Okresní hospodářské komory Vyškov 


