
 

 

 
 
 
 
 
 

Usnesení XIX. sněmu 
Hospodářské komory České republiky 

 
31. května 2007, BVV Brno 

 
 
 
 

program 
 

1. zahájení  

2. volby orgánů sněmu (skrutátorů, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové komise, návrhové komise)  

3. volba předsedajícího sněmu  
 
příspěvek ministra financí, Miroslava Kalouska  
příspěvek ministra průmyslu a obchodu, Martina Římana  
příspěvek stínového ministra průmyslu a obchodu, Milana Urbana  
 

4. zpráva představenstva o činnosti HK ČR za rok 2006                   

5. zpráva o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy  

6. hospodaření HK ČR za rok 2006 a konsolidovaná účetní závěrka  

7. zpráva o činnosti dozorčí rady  
 
příspěvek předsedy vlády ČR, Mirka Topolánka  
 

8. zpráva o činnosti smírčí komise  

9. rozpočet HK ČR na rok 2008  

10. návrh nového znění statutu, volebního řádu, jednacího řádu a příspěvkového řádu Hospodářské komory České 
republiky  
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K účasti na jednání sněmu bylo vyzváno 178 zástupců OHK a 178 zástupců ŽS, zvoleno bylo za OHK do 
všeobecné sněmovny 140 zástupců, do sněmovny společenstev 125 zástupců.  
 
Přítomno bylo v 11:00 za OHK 118 zástupců (84,3 %) a za ŽS 107 zástupců (85,6 %). 

 
Volby orgánů sněmu, skrutátorů, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, 
mandátové komise, návrhové komise a předsedajícího sněmu 

 
Usnesení:  

XIX. sněm schvaluje za skrutátory: 
 pp. Červinková Michaela, Čitarská Jana, Doubková Věra, Füllsack David, Hruška David, 

Korytová Dana, Michálková Alena, Jaroš Petr, Kalábová Petra, Kašpar Luděk, 
Kohoutková Miluše, Sádovská Hana, Tomanová Lenka, Třísková Jana, Vondrák Jiří. 

 

XIX. sněm schvaluje za zapisovatele Michaelu Janákovou. 
 

XIX. sněm schvaluje mandátovou komisi ve složení:  
 Jan Kubeš, 
 Zdeněk Štěrbáček, 
 Lidmila Kleinová. 
 

XIX. sněm schvaluje návrhovou komisi ve složení:    
 Ondřej Novák, 
 Roman Pommer, 
 Antonín Šípek,  
 Vladimír Matoušek. 
 

XIX. sněm schvaluje ověřovatele zápisu:        
 Jan Novotný, 
 Rudolf Jung. 
 

XIX. sněm schvaluje za předsedajícího sněmu Daniela Havlíka. 

   
 
Usnesení:  

XIX. sněm schvaluje navržený program sněmu.  

 
 
 

Zpráva představenstva o činnosti HK ČR za rok 2006 
 
Usnesení: 

XIX. sněm schvaluje Zprávu představenstva o činnosti HK ČR za rok 2006.  
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Zpráva o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy 
 
Usnesení: 

XIX. sněm HK ČR schvaluje Zprávu o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy a konstatuje, že úkoly 
S29/2006 a S33/2006 jsou splněny a že úkol S32/2006 nebyl splněn všemi OHK, a ponechává 
v platnosti úkol S 25/2005, S30/2006 a S31/2006. Vzhledem k ponechání úkolu S31/2006 v platnosti 
se úkol S18/2003 ruší. 

 
 
 

Hospodaření HK ČR za rok 2006 a konsolidovaná účetní závěrka 
 

Usnesení:   

XIX. sněm HK ČR schvaluje: 
1. konsolidovanou účetní závěrku HK ČR za rok 2006  
2. hospodářský výsledek HK ČR k 31. 12. 2006 
3. předloženou Zprávu o plnění rozpočtu HK ČR za rok 2006 
 

 
 

Zpráva o činnosti dozorčí rady HK ČR 
 

Usnesení:   

1. XIX. sněm schvaluje Zprávu o činnosti Dozorčí rady HK ČR za období od minulého sněmu. 
 

2. Na základě doporučení dozorčí rady XIX. sněm ukládá následující úkoly: 
 

S34/2007: 
Zpracovat závěrečné výsledky Hospodaření HK ČR za rok 2007 a konsolidovanou účetní závěrku (do té 
zahrnout i subjekt BC Freyova, a.s.) společně s výrokem auditora a návrhem na rozdělení (resp. 
zaúčtování) vytvořeného zisku tak, aby mohly být předloženy představenstvu a dozorčí radě HK ČR 
v řádných předkládacích lhůtách před jejich posledním řádným zasedáním před XX. Sněmem HK ČR. 
Z: představenstvo 
T: příští řádný sněm 
 

S35/2007: 
Zpracovat právní rozbor, aby u dlouhodobě pasivních OHK, jež jsou dosud vedeny v obchodních rejstřících 
(okresní a obvodní hospodářské komory uvedené v bodu 3.3, části IV.  Zprávy Dozorčí rady za rok 2006), 
mohla HK ČR navrhnout příslušným krajským a obvodním soudům spravujících obchodní rejstřík výmaz u 
těchto nefunkčních obvodních a okresních hospodářských komor, a návrhy podat. 
Z: představenstvo 
T: příští řádný sněm  
 

S36/2007: 
Ty složky komory, které vykazují nedostatky ve svých názvech či jiné nedostatky v zápisu do obchodních 
rejstříků a neodstraní je do 30. 6. 2008, nezahrnout do systému projektů nejpozději od 1. 1. 2009. 
Z: představenstvo 
T: 1. 1. 2009 
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Diskuze po vystoupení předsedy vlády, Mirka Topolánka 
 
Usnesení:   

S37/2007: 
XIX. sněm ukládá představenstvu HK ČR dále orientovat svoji pozornost na další vývoj v oblasti 
energetiky a usilovat o taková opatření, aby případné negativní dopady do podnikatelského prostředí 
v ČR byly minimalizovány.  
Z: představenstvo 
T: příští řádný sněm 

 
 
Usnesení:   

XIX. sněm schvaluje prohlášení k návrhu reformy veřejných financí předložené vládou ČR do 
Parlamentu ČR takto: 
„HK ČR se staví za principy navržené reformy předložené vládou ČR do Parlamentu ČR a doporučuje 
Parlamentu její přijetí jako začátek dalších reforem.“ 

 
 
Usnesení:   

S38/2007: 
XIX. sněm ukládá představenstvu HK ČR neprodleně a trvale prosazovat zabezpečení lidských zdrojů 
v potřebném množství a v požadované kvalifikační struktuře pro tuzemský podnikatelský sektor. 
Z: představenstvo 
T: příští řádný sněm 

 
 

Zpráva o činnosti Smírčí komise 
 
Usnesení: 

XIX. sněm schvaluje Zprávu o činnosti Smírčí komise HK ČR za rok 2006. 

 
 
 

Rozpočet HK ČR na rok 2008 
 
Usnesení: 

XIX. sněm HK ČR schvaluje předložený návrh rozpočtu HK ČR na rok 2008.   

 

 
 
Návrhy nových vnitrokomorových norem 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 


