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Část první 

 

Čl. 1 

 

Základní ustanovení 

 

(1) Regionální komora - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (dále jen 

„KHK MSK“) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře 

České republiky (dále jen „HK ČR“) a Agrární komoře České republiky, mimo jiné 

Část První., §3., odst. (3) a (4) jako regionální komora, která vznikla sloučením Okresní 

hospodářské komory Ostrava, Nový Jičín a Frýdek-Místek. Tento statut upravuje 

základní vnitřní vztahy KHK MSK a další podrobnosti neupravené zákonem č. 

301/1992 Sb., v platném znění (dále jen „Zákon“). 

 

(2) Základním posláním KHK MSK je podpora rozvoje podnikatelských aktivit a 

podnikatelského prostředí v Moravskoslezském kraji, ochrana zájmů a zjišťování potřeb 

svých členů ve vztahu k orgánům státní správy, územní samosprávy, rozvoj 

zahraničních vztahů. 

 

(3) KHK MSK je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku (§ 3. odst. (2) 

Zákona). Hospodaří na základě schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok. 

 

(4) KHK MSK je reprezentantem Hospodářské komory České republiky vůči krajským 

orgánům veřejné správy v Moravskoslezském kraji, plní úkoly dle smlouvy s HK ČR, 

vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývajících. 

 

(5) Sídlem KHK MSK je Výstavní 2224/8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00. 

 

(6) KHK MSK je samostatná a apolitická organizace, která působí nezávisle na politických 

stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. 

 

(7) Obchodní firma zní: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. 

V cizích jazycích: 

- v jazyce anglickém:  Regional Chamber of Commerce Moravia-Silesia 

- v jazyce německém: Wirtschaftskammer der Grafschaft region Mahren -  Schlesien 

 

(8) V odůvodněných případech upravuje KHK MSK v rámci své věcné a územní 

působnosti v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona vztahy k okresním komorám 

za účelem kvalitnějšího poskytování služeb a k zajištění lepšího kontaktu se členy HK 

ČR a podnikatelskou veřejností Moravskoslezského kraje. Na základě výše uvedeného 

KHK MSK zřizuje Oblastní hospodářskou komoru KHK MSK pro oblast Třinec (dále 

jen „ObHK“). 

 

(9) ObHK nemá vlastní právní subjektivitu, je součástí KHK MSK. 
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Čl. 2 

 

Členství v HK ČR 

 

(1) KHK MSK sdružuje právnické a podnikající fyzické osoby, které mají sídlo nebo 

bydliště na území ČR, provozují podnikatelskou činnost a jsou zapsané v seznamu 

vedeném Úřadem KHK MSK. 

 

(2) Podnikající fyzická nebo právnická osoba se může stát členem HK ČR při splnění 

podmínek stanovených zákonem (§ 5 odst. (1) Zákona), pokud ji na základě písemné 

přihlášky přijme za člena představenstvo KHK MSK. 

 

(3) Členství podnikatelů je dobrovolné. Na základě písemné žádosti podnikatele rozhoduje  

o přijetí za člena představenstvo KHK MSK.  

 

(4) Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů, který je veden HK 

ČR. KHK MSK je povinna bez zbytečného odkladu v souladu s vnitřními předpisy 

zapsat do seznamu členů HK ČR informace o přijatých členech nebo o změnách 

v údajích týkajících se členů. 

 

(5) Člen začleněného společenstva (ve smyslu § 5 odst. (3) Zákona) může být současně 

členem KHK MSK.  

 

(6) Členství v HK ČR je jednotné. Právnické a fyzické osoby splňující podmínky stanovené 

zákonem pro členství, které řádně plní své členské povinnosti, mohou být členy HK ČR 

pouze prostřednictvím složky HK ČR. Pro účely jednotné evidence členů HK ČR jsou 

členové HK ČR registrováni vždy jen u jedné složky HK ČR (kmenové členství). Člen 

HK ČR si může zvolit, u které složky HK ČR chce být v kmenovém členství; jinak je 

člen registrován jako kmenový člen u té složky, kde byl přijat za člena. 

 

(7) Kromě toho, že je člen HK ČR registrován u složky HK ČR jako kmenový člen (odst. 6 

tohoto článku), může být současně zapojen do činnosti jiné složky HK ČR; podmínkou 

je souhlas představenstva této složky (nekmenové členství). Člen pak bude evidován 

v evidenci členů HK ČR také u této další složky jako nekmenový člen; údaj o 

nekmenovém členství bude vyznačen v seznamu členů.  V případě zapojení člena do 

činnosti více složek HK ČR je člen započítáván do celkového počtu členů HK ČR jen 

jednou, a to tam, kde má kmenové členství. 

 

(8) Kmenový člen KHK MSK je oprávněn zejména: 

 

a) v souladu se Zákonem, tímto statutem a volebním řádem KHK MSK volit a být 

volen do orgánů KHK MSK. Za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická 

osoba, která je statutárním orgánem nebo fyzická osoba, která je členem statutárního 

orgánu, 

b) využívat služeb poskytovaných KHK MSK a HK ČR, 

c) obracet se ke smírčí komisi HK ČR, resp. KHK MSK, pokud je zřízena, 

d) podílet se na činnosti KHK MSK a předkládat své podněty, připomínky a návrhy, 

e) požívat ochranu svých zájmů podle Zákona a práv vyplývajících z členství v HK ČR, 

f) požívat veškerých výhod, které HK ČR a KHK MSK svým členům poskytuje, 

g) být informován o vyřízení podnětů, návrhů, stížností a připomínek, 
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h) prezentovat své členství v KHK MSK a HK ČR a užívat logo HK ČR v souladu 

s vnitřními předpisy. 

 

(9) Člen HK ČR je povinen zejména: 

 

a) vykonávat podnikatelskou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

odborně a v souladu s podnikatelskou etikou, 

b) dodržovat tento statut, jednací a volební řád a vnitřní předpisy složky HK ČR, u které 

je člen HK ČR registrován nebo evidován, 

c) řádně platit členské příspěvky stanovené příspěvkovým řádem HK ČR, resp. 

prostřednictvím složky, u které je veden jako kmenový člen, 

d) oznamovat prostřednictvím složky, u které je registrován nebo evidován neprodleně 

veškeré změny týkající se jeho osoby, které jsou podstatné pro vedení členské 

evidence, 

e) přispívat podle svých možností k plnění úkolů HK ČR a KHK MSK.  

 

(10) Členství v HK ČR zaniká dnem výmazu ze seznamu členů HK ČR v návaznosti: 

 

a) na zánik oprávnění člena k podnikatelské činnosti, 

b) na úmrtí člena – fyzické osoby, 

c) na zánik člena – právnické osoby, 

d) na písemné oznámení člena o vystoupení z HK ČR, 

e) na vyloučení kmenového člena registrovaného u KHK MSK z HK ČR na základě 

rozhodnutí představenstva KHK MSK, 

f) nekmenovému členu může být zrušeno členství v evidenci KHK MSK na základě 

rozhodnutí představenstva KHK MSK (ustanovení odst. (12) se použije obdobně). 

 

(11) Písemným oznámením o vystoupení zaniká členství dnem následujícím po dni doručení 

písemného oznámení o vystoupení z KHK MSK. O vystoupení člena informuje ředitel 

Úřadu KHK MSK představenstvo KHK MSK na jeho nejbližším zasedání.  

 

(12) Kmenový člen může být z HK ČR vyloučen rozhodnutím představenstva KHK MSK, 

neplatí-li členské příspěvky, nebo jestliže jiným závažným způsobem porušuje členské 

povinnosti anebo svým jednáním poškozuje zájmy HK ČR, resp. KHK MSK nebo její 

pověst. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo 

KHK MSK. Rozhodnutí je doručováno na adresu dle seznamu členů. Zásilka je 

považována za doručenou dnem převzetí zásilky členem nebo jeho oprávněným 

zástupcem nebo dnem, kdy člen nebo jeho oprávněný zástupce prokazatelně zásilku 

převzít odmítl; rovněž je považována za doručenou desátým dnem po uložení zásilky na 

poště, v případě, že si člen zásilku přes oznámení doručující pošty nevyzvedl, a to i 

když se člen o uložení zásilky nedozvěděl. 

 

Čl. 3 

 

Působnost KHK MSK 

 

(1) KHK MSK prostřednictvím svého Úřadu zejména: 

 

a) zapisuje v souladu s vnitřními předpisy HK ČR do seznamu členů informace o 

přijatých členech HK ČR nebo o změnách v údajích týkajících se členů HK ČR, 
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b) vede evidenci členů KHK MSK, 

c) poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům v otázkách spojených 

s podnikatelskou činností,  

d) v rámci své působnosti organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní 

správy v zajišťování informačního servisu a při řešení nezaměstnanosti, 

e) na základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečuje propagaci a šíření 

informací o jejich podnikatelské činnosti, 

f) navazuje a rozvíjí styky s obdobnými komorami, podnikatelskými svazy, 

zaměstnavatelskými svazy a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi 

dohody, 

g) spolupracuje s ostatními složkami HK ČR a dalšími subjekty zapojenými v HK ČR, na 

základě dohod uzavřených na regionální úrovni spolupracuje i s podnikatelskými 

svazy, zaměstnavatelskými svazy, sdruženími a komorami, 

h) zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, 

i) usiluje o rozvoj vnějších ekonomických vztahů jak směrem z ČR do zahraničí, tak 

směrem ze zahraničí do ČR, 

j) spolupracuje s podnikatelskými svazy, sdruženími, institucemi na rozvoj podnikání  

a vzdělanosti, s nadacemi a orgány státní správy, 

k) v odůvodněných případech zřizuje stálé smírčí komise k předcházení obchodních 

sporů mezi svými členy, 

l) podporuje zařízení k přípravě na výkon povolání, 

m) zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk HK ČR s jejími členy a naopak, 

n) zajišťuje plnění úkolů HK ČR, 

o) organizuje vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů. 

 

(2) Shromáždění delegátů KHK MSK volí z řad svých kmenových členů šest zástupců na 

sněm HK ČR a tři náhradníky. 

 

(3) KHK MSK vykonává výše uvedenou činnost v rámci své místní působnosti, tj. v rámci 

příslušného územního celku, pro který byla zřízena (Moravskoslezský kraj). 

 

(4) KHK MSK spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě a připomínkách k obecně 

závazným právním předpisům, jakož i účastí na jednáních týkajících se hospodářské 

politiky a podnikání, ekonomických nástrojů a ochrany trhu a podnikatelů. 

 

(5) KHK MSK vykonává svou působnost též tím, že projednává návrhy, podněty, připomínky 

a stížnosti členů HK ČR a společenstev. 

 

(6) KHK MSK dále může projednat na návrh svého člena spory s jiným svým členem 

v případě nepoctivého obchodního styku nebo v jiných obchodních a hospodářských 

sporech, jejichž rozhodování není v kompetenci jiného orgánu. 

 

(7) KHK MSK zabezpečuje plnění úkolů v rámci své působnosti svými orgány včetně 

odborných sekcí a prostřednictvím Úřadu KHK MSK. Spolupracuje přitom též s jinými 

odbornými institucemi (nečleny). 

 

(8) KHK MSK může pro výkon některých činností zřídit právnickou osobu. 

 

(9) KHK MSK v souladu s uzavřenou smlouvou s HK ČR zejména: 
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- reprezentuje HK ČR na úrovni Moravskoslezského kraje jako partner krajské veřejné 

správy, 

- podporuje podnikatelské aktivity, chrání zájmy a zajišťuje potřeby členů HK ČR ve 

vztahu k orgánům veřejné správy v Moravskoslezském kraji, 

- usiluje o aktivizaci činností okresních hospodářských komor v Moravskoslezském 

kraji a poskytuje jim konzultační a poradenské služby k zajištění realizace cílů a zájmů 

členů HK ČR na úrovni Moravskoslezského kraje, 

- koordinuje činnost Okresních hospodářských komor v Moravskoslezském kraji. 

 

 

Část druhá 

 

Čl. 4 

 

Orgány KHK MSK 

 

(1) KHK MSK má tyto orgány: 

 

a) Volené orgány: 

• shromáždění delegátů, 

• představenstvo KHK MSK, 

• předsedu a místopředsedy, 

• dozorčí radu KHK MSK, 

• smírčí komisi, pokud byla ustavena. 

 

      b) Výkonný orgán: 

• Úřad KHK MSK. 

 

(2) Funkční období volených orgánů je nejvýše tříleté. Pokud shromáždění delegátů KHK 

MSK nerozhodne jinak, je funkce v orgánech KHK MSK funkcí čestnou.  

 

(3) KHK MSK je povinna trvale sledovat, zda členové jejích orgánů splňují podmínky pro 

členství v orgánech KHK MSK. 

 

(4) Volební a jednací řád KHK MSK upravuje vnitřní poměry, počet členů volených orgánů, 

způsob jejich volby a způsob jednání orgánů KHK MSK. 

 

(5) Členství v orgánech KHK MSK je nezastupitelné. 

 

Čl. 5 

 

Shromáždění delegátů 

 

(1) Nejvyšším orgánem KHK MSK je shromáždění delegátů (dále též „SD“). SD je nejvyšším 

orgánem KHK MSK a tvoří jej delegáti – kmenoví členové KHK MSK, zvolení 

kmenovými členy KHK MSK. Působnost SD je upravena jednacím řádem KHK MSK. 

 

(2) Hlavní zásady pro volbu delegátů na SD jsou upraveny volebním řádem KHK MSK.             
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Čl. 6 

 

Představenstvo KHK MSK 

 

(1) Představenstvo KHK MSK je řídicím orgánem KHK MSK. Za svou činnost odpovídá 

shromáždění delegátů KHK MSK. Rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou 

Zákonem, tímto statutem, jednacím řádem KHK MSK či usnesením shromáždění delegátů 

vyhrazeny jinému orgánu KHK MSK. 

 

(2) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

představenstva. V případě hlasování s využitím technických prostředků (per rollam) se 

musí hlasování zúčastnit rovněž nadpoloviční většina všech členů představenstva. 

 

(3) Představenstvo má nejméně 5 a nejvýše 19 členů. Členy představenstva KHK MSK jsou 

předseda, 1., 2., a 3. místopředseda (celkem 3 místopředsedové), předsedové okresních 

hospodářských komor MSK, předseda ObHK a další členové zvolení shromážděním 

delegátů v souladu s volebním řádem KHK MSK. 

 

(4) Představenstvo může rozhodnout o ustavení nebo zrušení odborné sekce, pracovní 

skupiny, popř. dalšího poradního či pracovního orgánu KHK MSK. 

 

(5) Představenstvo KHK MSK rozhoduje o všech záležitostech KHK MSK, které Zákon, 

tento statut a jednací řád KHK MSK nebo usnesení shromáždění delegátů nesvěřují 

jinému orgánu KHK MSK. 

 

(6)  Představenstvo v odůvodněných případech doporučuje shromáždění delegátů konání 

zasedání a hlasování shromáždění delegátů s využitím technických prostředků (per 

rollam). 

 

Čl. 7 

 

Předseda KHK MSK a místopředsedové 

 

(1) Předseda zastupuje KHK MSK navenek a jedná jejím jménem samostatně. 

 

(2) Předseda svolává a řídí jednání představenstva KHK MSK, dohlíží  

na činnost úřadu KHK MSK a vykonává další činnosti, které mu stanoví statut, usnesení 

shromáždění delegátů nebo představenstvo. 

 

(3) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu 1. místopředseda, v případě nepřítomnosti 

předsedy i 1. místopředsedy zastupuje 2. místopředseda, v případě nepřítomnosti 

předsedy, 1. a 2. místopředsedy zastupuje 3. místopředseda. V ostatních případech 

zastupuje předsedu jím určený člen představenstva.  

 

(4) Předseda KHK MSK, místopředsedové představenstva KHK MSK, předsedové OHK 

MSK a předseda ObHK tvoří pracovní orgán představenstva KHK MSK. Tento orgán 

svolává předseda představenstva KHK MSK k projednávání závažných záležitostí KHK 

MSK, a to mezi jednáními představenstva KHK MSK a pro přípravu jednání 

představenstva KHK MSK. 
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Čl. 8 

 

Dozorčí rada KHK MSK 

 

(1) Dozorčí rada KHK MSK je kontrolním orgánem KHK MSK. Za svou činnost odpovídá 

shromáždění delegátů KHK MSK a podává mu zprávy o své činnosti. Dozorčí rada má 

nejméně 3 členy a nejvíce 5 členů. Volba členů dozorčí rady je upravena volebním řádem 

KHK MSK. 

 

(2) Činnost dozorčí rady KHK MSK řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů 

dozorčí rady KHK MSK. 

 

(3) Členství v dozorčí radě KHK MSK je neslučitelné s členstvím v představenstvu KHK 

MSK. 

 

(4) Dozorčí rada předkládá kontrolní zprávu shromáždění delegátů nejméně jednou za 

kalendářní rok. 

 

Čl. 9 

 

Smírčí komise 

 

(1) Smírčí komise je orgánem KHK MSK, který může být zřízen k předcházení obchodním 

sporům mezi členy KHK MSK. 

 

Čl. 10 

 

Úřad KHK MSK 

 

(1) Výkonným orgánem KHK MSK je Úřad KHK MSK. Zabezpečuje činnost KHK MSK po 

stránce organizační, administrativní a hospodářské. 

 

(2) Úřad KHK MSK tvoří zaměstnanci KHK MSK. Zaměstnanec Úřadu KHK MSK nesmí 

být podnikatelem nebo se podílet na podnikání jiných právnických nebo fyzických osob, 

nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu 

jiné právnické osoby, která vykonává podnikatelskou činnost.  

 

(3) Úřad KHK MSK: 

 

a) vede administrativu a zajišťuje běžný chod KHK MSK, 

b) připravuje podklady pro jednání orgánů KHK MSK, 

c) zabezpečuje činnost orgánů, sekcí a pracovních nebo poradních orgánů KHK MSK, 

d) plní další úkoly podle pokynů předsedy a představenstva KHK MSK. 

 

(4) Úřad KHK MSK řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu KHK MSK ředitel. 

Ředitel vykonává zaměstnavatelská práva vůči ostatním zaměstnancům Úřadu KHK 

MSK, a to na základě vnitřního předpisu, který schvaluje představenstvo KHK MSK. 

 

(5) Ředitel Úřadu KHK MSK nebo jeho jiní zaměstnanci mohou jednat jménem KHK MSK 

ve věcech týkajících se činností KHK MSK, Úřadu KHK MSK v rozsahu zmocnění 



9 

 

daného vnitřními předpisy KHK MSK, rozhodnutím představenstva KHK MSK nebo na 

základě plné moci udělené předsedou představenstva KHK MSK. 

 

 

Část třetí 

 

Čl. 11 

 

Hospodaření KHK MSK 

 

(1) KHK MSK samostatně spravuje svůj majetek. 

 

(2) KHK MSK hospodaří podle ročního rozpočtu, který schvaluje shromáždění delegátů. 

 

(3) Příjmy KHK MSK tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary, příjmy 

z poskytovaných služeb, popřípadě příjmy z jiných činností. 

 

 

Část čtvrtá 

 

Čl. 12 

  
Oblastní hospodářská komora  

 

(1) Posláním ObHK je zastupovat zájmy podnikatelů v dané oblasti vůči místním orgánům 

státní správy a samosprávy a zajišťovat v daném místě servis pro podnikatele v oblasti.  

 

(2) ObHK hospodaří na základě rozpočtu střediska KHK MSK zejména s prostředky z 

vlastní hospodářské činnosti a s členskými příspěvky členů KHK MSK, kteří vstoupili 

prostřednictvím ObHK. 

 

(3) Orgány ObHK jsou: 

 

a) Oblastní shromáždění ObHK,  
b) Představenstvo ObHK, 

c) Předseda a místopředsedové ObHK. 

 

Čl. 13 

  
Oblastní shromáždění ObHK 

 

(1) Oblastní shromáždění ObHK je nejvyšším orgánem, kterého se mohou zúčastnit členové, 

kteří vstoupili do KHK MSK prostřednictvím ObHK. 

 

(2) Oblastní shromáždění ObHK se řídí schváleným statutem a jednacím řádem KHK MSK. 

Volby do orgánů ObHK se řídí volebním řádem KHK MSK. 

 

(3) Oblastní shromáždění ObHK zejména: 

 

a) volí představenstvo, jejího předsedu a místopředsedy,  
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b) deleguje 1 zástupce -  předsedu představenstva ObHK do představenstva KHK 

MSK 

c) projednává a schvaluje plán činnosti a hospodaření ObHK. 

 

Čl. 14 

  
Představenstvo  ObHK 

 

(1) Představenstvo ObHK je řídicím orgánem ObHK. Za svou činnost zodpovídá 

oblastnímu shromáždění ObHK a představenstvu KHK MSK. 

 

(2) Představenstvo ObHK má nejméně 5 členů včetně předsedy a 2 místopředsedů ObHK. 

 

(3) Představenstvo ObHK zejména: 

 

a) svolává oblastní shromáždění ObHK a připravuje podklady pro jeho zasedání, 

b) projednává a doporučuje představenstvu KHK MSK ke schválení přihlášky 

podnikatelských subjektů z dané oblasti za členy KHK MSK, kteří vstupují do 

KHK MSK prostřednictvím ObHK, eviduje členy ObHK prostřednictvím Úřadu 

KHK MSK, 

c) spolupracuje s místními orgány státní správy, samosprávy a jinými institucemi v 

daném území, 

d) podává zprávu o své činnosti oblastnímu shromáždění ObHK a představenstvu 

KHK MSK na jejich pravidelných jednáních, 

e) sestavuje rozpočet ObHK, kontroluje jeho plnění a odpovídá za jeho dodržování. 

 

(4) Představenstvo ObHK, které svolává předseda ObHK, se schází nejméně 1x čtvrtletně. 

 

Čl. 15 

 

Předseda a místopředsedové představenstva ObHK 

 

(1) Předseda představenstva ObHK zastupuje ObHK. 

  

(2) Předseda představenstva ObHK svolává a řídí jednání představenstva ObHK. 

 

(3) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu představenstva jeden z místopředsedů, nebo 

jiný pověřený člen představenstva ObHK. 

 

 

Část pátá 

 

Čl. 16 

 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Nabytím účinnosti tohoto statutu se ruší statut KHK MSK včetně Dodatku č. 1 schválený 

shromážděním delegátů dne 25. 3. 2009. 
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(2) Tento statut byl schválen shromážděním delegátů KHK MSK dne 29. 9. 2021 v Ostravě  

a nabývá účinnosti tímto dnem. 

 

 

 

V Ostravě … 29. září 2021 …………. 

 

 

 

 
……………………….. 

         předseda 
 


