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Jednotný  

STATUT 

odborné sekce 

Hospodářské komory České republiky 

 

1. PREAMBULE 

1.1. Představenstvo Hospodářské komory České republiky (dále jen „HK ČR“) zřizuje 

na základě svého usnesení a v souladu s čl. 9 odst. 4 Statutu HK ČR odborné sekce 

(dále jen „sekce“). Představenstvo rovněž rozhoduje o zrušení sekce. Sekce nemá právní 

osobnost. 

1.2. Sekce je poradním orgánem představenstva HK ČR. Její činost nesmí být v rozporu 

s právními předpisy a vnitřními předpisy HK ČR a tímto Statutem.  

1.3. Sekce je dobrovolným uskupením jejích členů. Cíle sekce jsou především: 

1.3.1. navrhovat způsoby podpory podnikání firem, jejichž obor podnikání spadá 

pod odbornost sekce,  

1.3.2. podávat návrh řešení problémů ve svém oboru nebo příbuzných oborech 

podnikání,  

1.3.3. příprava odborných stanovisek dle zadání představenstva HK ČR, 

1.3.4. aktivní účast v mezirezortním připomínkovém řízení, 

1.3.5. po předchozím souhlasu prezidenta HK ČR zastupování HK ČR v pracovních 

skupinách a výborech při ministerstvech, 

1.3.6. spolupráce s obdobnými odbornými týmy ostatních podnikatelských uskupení. 

 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Návrh na zřízení sekce je oprávněn předložit:  

2.1.1. prezident HK ČR, předseda složky,  

2.1.2. člen představenstva HK ČR, člen představenstva či obdobného orgánu složky. 

2.2. Návrh na zřízení sekce musí obsahovat alespoň: 

2.2.1. název, způsob a datum jejího zřízení, 

2.2.2. návrh jména předsedy, případně zástupce předsedy, 

2.2.3. návrh prvních pracovních skupin sekce, 

2.2.4. návrh seznamu členů, 

2.2.5. povinnou přílohou je programové prohlášení sekce. 

2.3. Název sekce vždy jasně identifikuje její působnost a odbornost. Sekce se zřizuje na dobu 

neurčitou. Členy sekce mohou být osoby uvedené níže v bodě 2.6. a 3.5.   
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2.4. Programové prohlášení sekce konkretizuje cíle sekce a základní body její činnosti. 

2.5. Sekce se schází dle potřeby k posouzení pro HK ČR a podnikatele významné odborné 

problematiky v rámci své působnosti, zpracovává a předkládá představenstvu HK ČR 

doporučení postupu pro realizaci této odborné problematiky. 

2.6. Sekce využívá zkušeností a námětů podnikatelských subjektů, zejména členů HK ČR, 

složek HK ČR, volených orgánů a zaměstnanců úřadů OHK/RHK/KHK/živnostenských 

společenstev, jakož i odborníků z vědeckých, akademických, odborných a jiných institucí 

ČR a EU se vztahem k odborné působnosti sekce. 

2.7. Prezident HK ČR může písemně pověřit určeného zástupce sekce jednat jménem HK ČR 

v běžném styku v odborné problematice sekce s odbornými pracovišti státní a veřejné 

správy, příslušnými orgány EU, jakož i s jinými problematice příslušejícími institucemi 

a významnými podnikatelskými subjekty, a to jak tuzemskými, tak i zahraničními. 

Zástupce však není oprávněn uzavírat jménem HK ČR smlouvy, vstupovat jejím jménem 

do závazkových vztahů, či jiným způsobem jakkoliv HK ČR zavazovat. Případná další 

omezení stanoví prezident HK ČR ve svém pověření. 

2.8. Seznam sekcí, pracovních skupin, evidenci členů, vnitřních dokumentů a zápisů 

z jednání sekcí a pracovních skupin, stejně jako evidenci zástupců sekcí a pracovních 

skupin v externích pracovních skupinách a výborech dle bodu 1.3.5. tohoto statutu vede 

Úřad HK ČR. Úřad HK ČR odpovídá za řádný výkon činnosti dle tohoto odstavce 

představenstvu HK ČR. 

2.9. Zástupci dle bodu 1.3.5. tohoto statutu písemně informují Úřad HK ČR a předsedu sekce 

o obsahu a závěrech jednání v externích pracovních skupinách, výborech, při jednání se 

státní správou a partnery obecně, a to vždy do 14 dnů od takového jednání.  

2.10. Úřad HK ČR provede automaticky vždy jedenkrát ročně (k 31. 3. každého roku) revizi 

a aktualizaci zástupců v externích pracovních skupinách a výborech a na základě 

podnětu tajemníka sekce průběžně provádí revizi a aktualizaci seznamu členů sekce.  

 

3. ČLENSTVÍ V SEKCI 

3.1. První členy sekce schvaluje představenstvo HK ČR na základě návrhu navrhovatele, 

pokud se neuplatní postup dle č. 5.1 tohoto Statutu. Bozodkladně po zřízení sekce Úřad 

HK ČR zajistí informování členů HK ČR o zřízení sekce vč. informace, jak je možné se 

přihlásit. 

3.2. Žádost o členství či návrh na přijetí člena může být podána kdykoliv po dobu trvání 

sekce k rukám předsedy nebo tajemníka sekce. 

3.3. O přijetí či nepřijetí člena rozhoduje předseda sekce na základě návrhů a doporučení 

členů sekce nebo na základě žádosti osoby, která se chce stát členem sekce. Předseda 

sekce při hodnocení žádosti o členství respektuje zásady transparentnosti, poměrného 

zastoupení a demokratičnosti.  

3.4. Členem sekce je zpravidla alespoň jeden člen představenstva HK ČR. Člen 

představenstva HK ČR, který se přihlásí k zájmové oblasti (gesci), která spadá 

do působnosti sekce, má právo být členem sekce.  

3.5. Členem sekce je člen HK ČR nebo osoby uvedené v bodě 2.6. 
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3.6. Člen sekce může být vyloučen předsedou sekce po projednání tohoto návrhu v sekci. 

3.7. O přijetí, nepřijetí či vyloučení členů sekce informuje předseda sekce bezodkladně 

písemně dotčeného člena sekce, Úřad HK ČR a prezidenta či viceprezidenta, do jehož 

kompetence sekce náleží. Kompetenčně příslušný prezident či viceprezident je oprávněn 

rozhodnutí předsedy sekce zrušit či změnit. O takovém postupu informauje Úřad HK ČR, 

předsedu sekce a dotčeného člena.  

3.8. Jedna osoba může být zároveň členem více sekcí.  

 

4. ORGÁNY ODBORNÉ SEKCE 

4.1. Předseda 

4.1.1. V čele sekce je její předseda. Předsedu sekce volí představenstvo HK ČR. 

Předsedou sekce může být zvolen člen představenstva HK ČR nebo člen 

odborné sekce. Pokud není předsedou sekce člen představenstva, 

představenstvo stanoví ze svých členů gestora této sekce.  

4.1.2. Předseda řídí činnost sekce a dle potřeby svolává jednání. Předseda je povinen 

svolat jednání sekce, vyzve-li jej k tomu představenstvo HK ČR, nebo alespoň 

20 % členů sekce. Za nepřítomnosti předsedy či s jeho souhlasem vykonává 

jeho činnost místopředseda sekce, případně jiný pro konkrétní jednání 

předsedou pověřený člen sekce či zástupce předsedy.  

4.1.3. Jednání sekce se řídí přiměřeně Jednacím řádem HK ČR.  

4.1.4. Předseda sekce ve spolupráci s Úřadem HK ČR předkládá 1x ročně zprávu 

(do 28.2. každého roku) o činnosti sekce představenstvu HK ČR. 

 

4.2. Tajemník 

4.2.1. Tajemník sekce je podřízen předsedovi sekce. Tajemník zabezpečuje 

administrativně technické, organizační a jiné záležitosti spojené s plněním 

úkolů sekce. Schválené  zápisy z jednání sekce zasílá tajemník bezodkladně 

Úřadu HK ČR. 

4.2.2. Tajemníka sekce nominuje tajemník Úřadu HK ČR, přičemž při své nominaci 

přihlédne k požadavkům předsedy sekce. 

 

4.3. Pracovní skupina 

4.3.1. Pracovní skupiny jsou jednotlivé části sekce, které se zabývají konkrétnější 

oblastí v rámci oblasti odbornosti sekce.  

4.3.2. Pracovní skupiny jsou zřizovány a rušeny rozhodnutím předsedy sekce. Zřízení 

či zrušení pracovní skupiny ohlásí předseda sekce písemně Úřadu HK ČR 

a prezidentovi HK ČR. Pracovní skupiny jsou zřízovány na dobu neurčitou nebo 

do splnění svého účelu. 

4.3.3. Členy pracovní skupiny se mohou stát členové sekce na základě vlastní žádosti. 

Členy pracovní skupiny potvrzuje předseda sekce.  



 

 
Stránka 4 z 4 

 

4.3.4. Na jednání pracovní skupiny se použije přiměřeně Jednací řád HK ČR. 

Ustanovení tohoto Statutu se přiměřeně užijí na vnitřní organizaci a jednání 

pracovní skupiny. Jednotlivé pracovní skupiny nejsou oprávněny vytvářet další 

pracovní skupiny či jiné organizační útvary.  

4.3.5. V čele pracovní skupiny stojí její předseda jmenovaný předsedou sekce. 

4.4. Výkon členství v sekci je osobní a kromě předsedy a jeho zástupce i zastupitelný.  

 

5. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

5.1. V případě prvního usnesení představenstva HK ČR, které ustavuje základní strukturu 

odborných sekcí (organizační schéma sekcí) nemusí návrh na zřízení sekce obsahovat 

náležitosti dle bodů 2.2.3. až 2.2.5. V takovém případě představenstvo HK ČR stanoví ve 

zřizovacím usnesení lhůtu, ve které předseda sekce předloží tyto náležitosti va vědomí 

představenstvu HK ČR.  

5.2. Tento Statut dnem jeho schválení představenstvem HK ČR s okamžitou platností 

a účinností nahrazuje dosavadní statuty všech existujících sekcí HK ČR.  

5.3. Činnost sekcí HK ČR bude ode dne účinnosti tohoto Statutu vykonávána pouze 

v souladu s ním. Sekce nejsou oprávněny tento Statut měnit či nahrazovat jiným 

obdobným dokumentem.  

5.4. Tento statut může být měněn, doplňován nebo rušen pouze představenstvem HK ČR.  

 

 

Jednotný statut odborné sekce byl schválen představenstvem HK ČR dne 26. listopadu 2014. 

 

V Praze dne 26.11.2014 

 

 

 

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. 

           prezident 

 


