
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum, Na Florenci 2116/15, IČ: 49279530

e-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz, telefon: + 420 266 721 300
www.komora.cz

ŽÁDOST O ZAČLENĚNÍ
DO HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název právnická osoby:

IČO: DIČ:

Banka (pobočka): Číslo účtu:

Webová adresa: Datum založení:

Adresa sídla

Ulice: Číslo:

Obec: PSČ:

Adresa doručovací

Ulice: Číslo:

Obec: PSČ:

Statutární zástupce

Jméno: E-mail:

Funkce: Telefon / mobil:

Ředitel / tajemník / vedoucí 
sekretariátu
Jméno

E-mail:

Funkce: Telefon / mobil:

Kontaktní osoba pro vedení evidence členů v databázi HK ČR

Jméno: E-mail:

Funkce: Telefon / mobil:

Právní forma:

Právnická osoba dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Jiná, uveďte

Zápis ve veřejném rejstříku:

Rejstřík: Datum zápisu: Spisová značka:



HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum, Na Florenci 2116/15, IČ: 49279530
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K žádosti je třeba doložit:

 • Kopie stanov právnické osoby

 •  Zápis z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby, který schválil začlenění do HK ČR

 • Aktuální seznam členů dle krajů ČR (ve formátu IČO, název firmy, adresa, kraj)

 •  Čestné prohlášení žadatele o jemu známých dalších subjektech reprezentujících stejné, blízké nebo příbuzné obory 
podnikání svých členů

Ve smyslu §4 odstavce 1, písmene d) zákona č. 301/1992 Sb. Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky, v platném znění, souhlasím s uveřejňováním výše uvedených informací v databázích, časopisech, bulletinech 
a obdobných informačních materiálech Hospodářské komory České republiky (dále jen HK ČR).

Prohlašuji, že zároveň nemám námitek proti využití výše uvedených informací pro kontaktní a informační účely HK ČR 
a při zprostředkování kontaktů s jinými subjekty v databázích HK ČR a se zájemci o podnikatelskou spolupráci.

Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány informace o službách, o činnosti a o dalším dění v HK ČR.

Zavazuji se řádně plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR a ze všech platných a účinných 
vnitřních předpisů HK ČR.

Členství v dalších a zahraničních organizacích:

Žádám o zařazení do Profesní unie:

Obchod a cestovní ruch Služby pro podnikání a ostatní

Průmysl a doprava Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení

*Prosím vyberte jednu Profesní unii

Jméno statutárního zástupce:

Funkce

Datum:

Podpis a razítko

Datum schválení žádosti o začlenění do Hospodářské komory ČR:
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