
 

Statut 

Čestného člena Hospodářské komory České republiky 
28. května 2015 

 

Preambule 

 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „hospodářská komora“) ve snaze o vytvoření 

nástroje pro morální ocenění osobností a institucí, které se významnou měrou zasluhují a zasloužili o 

rozvoj, význam a existenci hospodářské komory, zřizuje titul 

 

 

ČESTNÝ ČLEN HK ČR 

 

 

Titul je udělován za následujících podmínek a pravidel: 

 

 

§1 

Základní identifikace 

 

Čestným členem hospodářské komory se může stát bezúhonná podnikající i nepodnikající fyzická 

i právnická osoba, nebo instituce zastoupené svým statutárním zástupcem, bez ohledu na věk, 

pohlaví, státní příslušnost a podnikatelské aktivity. Čestný člen (dále jen „ČČ“) hospodářské komory 

a její složky (uvede se její název) může být dále identifikován příslušností k orgánům hospodářské 

komory takto: 

 

1.1. ČČ HK ČR – čestný prezident 

1.2. ČČ HK ČR – čestný viceprezident 

1.3. ČČ HK ČR – čestný člen představenstva HK ČR 

1.4. ČČ HK ČR – čestný předseda složky (uvede se název OHK či začleněného společenstva) 

1.5. ČČ HK ČR – čestný člen představenstva složky (uvede se název) 

1.6. ČČ HK ČR – čestný člen HK ČR 

 

 

 

§2 

Pravidla pro udílení a odejmutí 

 

(1) Čestného člena hospodářské komory na návrh člena orgánů hospodářské komory a orgánů 

složek přijímá a titul uděluje svým rozhodnutím představenstvo hospodářské komory a orgány 

složek komorové struktury, které mají právo přijímat řádné členy, a to dle svých statutů 

a jednacích řádů. 
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(2) Stejným mechanismem rozhodne orgán o odejmutí čestného členství, nastanou-li k tomuto 

závažné důvody, a toto čestnému členovi písemně oznámí. Proti tomuto rozhodnutí není možné 

se odvolat k příslušným orgánům HK. 

 

(3) Čestnému členovi hospodářské komory přijatému představenstvem HK ČR nebo složkou HK ČR 

vystaví příslušný orgán jednotný dokument, který mu bude slavnostním aktem na jednání 

příslušného orgánu HK ČR předán. Jednotný dokument zajišťuje Úřad HK ČR.  

 

(4) Čestný člen hospodářské komory může bez omezení toto ocenění své osoby veřejně prezentovat. 

 

(5) Všichni čestní členové jsou vedeni jednotnou evidencí u úřadu HK ČR. 

 

(6) Čestné členství HK ČR může být uděleno i „in memoriam“.  

 

 

 

§3 

Práva a závazky 

 

(1) Čestný člen HK ČR má právo: 

a) Zúčastňovat se na pozvání jednání orgánu, který jej jako čestného člena přijal. 

b) Zúčastnit se na pozvání svolavatele jednání sněmu HK ČR a nejvyššího orgánu složky, 

u které je evidován, s právem diskuse a přednášení návrhů, ale bez hlasovacího práva.  

c) Využívat výhod člena HK ČR na akcích, které HK ČR pořádá. 

 

(2) Čestný člen HK ČR neplatí členské příspěvky, nemá k hospodářské komoře žádné jiné závazky a 

finanční povinnosti. 

 

(3) Čestný člen HK ČR se může i bez udání důvodu titulu vzdát písemným oznámením orgánu, který 

jej přijal, nebo Úřadu HK ČR.  

 

(4) Čestný člen HK ČR jako osoba je na příslušných jednáních HK ČR nezastupitelná. 

 

(5) Čestný člen hospodářské komory uznává význam a vážnost HK ČR jako reprezentanta 

podnikatelského prostředí ČR a svým jednáním a vystupováním nesmí poškozovat její dobré 

jméno. Čestný člen HK ČR je povinen dbát o dobré jméno komory a vědomě jej nepoškozovat, 

nesmí vystupovat jménem HK ČR, pokud k tomu nebyl HK ČR zmocněn. 
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§4 

Závěrečné ustanovení 

 

(1) V případě sporných udělení či držení titulu čestného člena HK ČR složkou HK ČR, může 

představenstvo HK ČR svým rozhodnutím titul čestného člena HK ČR odejmout. 

 

(2) V odůvodněných případech může orgán HK ČR a její složky svým jednacím řádem pravidla 

pro působení čestných členů dále upravit, ale nikoli nad rámec tohoto Statutu. 

 

(3) HK ČR akceptuje již dříve udělené tituly čestných členů HK ČR a pouze je dodatečně zaeviduje 

u Úřadu HK ČR. 

 

(4) Tento Statut byl schválen sněmem hospodářské komory dne 28. 5. 2015 a téhož dne vstupuje 

v platnost. 

 

 


