Zakladatelská listina
Zakladatelé:
Mgr. Jargalsaikhan Dashdavaa
Ing. Pavel Kordík
JUDr. Tomáš Samek
Vědomi si potřeby rozšiřování vzájemné obchodní spolupráce mezi Českou republikou a
Mongolskem zakládají tímto smíšenou obchodní komoru podle zákona č.42/1980 Sb. o
hospodářských stycích se zahraničím ve znění pozdějších předpisů.

Článek 1
1. Český název smíšené obchodní komory je „Česko-Mongolská obchodní komora“,
mongolský název je „Chekh-Mongoliin khudaldaanii tankhim“.
2. Sídlo Česko-mongolské obchodní komory je Nad Vršovskou horou 88/4, 10100 Praha
10, Česká republika.
Článek 2
Nedílnou součástí této listiny jsou stanovy Česko-Mongolské obchodní komory (dále jen
Komora). Stanovy upravují zejména název a sídlo Komory, předmět její činnosti, získávání
finančních prostředků, členství v Komoře, orgány Komory, zásady jejího hospodaření a
způsob zrušení a zániku Komory.
Článek 3
Předmět činnosti
Předmětem činnosti Komory je obstarávání a poskytování informací, zprostředkování
obchodních kontaktů, organizování obchodních misí do Mongolska, pořádání seminářů,
školení a konferencí, poskytování odborných konzultací a oboustranná propagace za účelem
rozvoje hospodářských styků. Předmět činnosti je blíže uveden ve stanovách Komory.
Článek 4
Zmocněnec
Zakladatelé Komory zmocňují pana Ing. Pavla Kordíka ke všem právním úkonům potřebným
ke vzniku komory, tj. zejména k předložení jejích stanov Ministerstvu průmyslu a obchodu
ČR a k podání návrhu na zápis Komory do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze.
Článek 5
Přípravný výbor
Členy přípravného výboru Komory jsou:
1. Mgr. Jargalsaikhan Dashdavaa
2. Ing. Pavel Kordík
3. JUDr. Tomáš Samek
Článek 6
Závěrečná ustanovení
Smíšená obchodní komora se zakládá na dobu neurčitou. Tato listina je vyhotovena v šesti
stejnopisech, z nichž každý ze zakladatelů obdrží jeden. Jeden stejnopis je určen pro archiv
smíšené obchodní komory. Dva stejnopisy budou přiloženy k návrhu na zápis smíšené

obchodní komory u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zakladatelé prohlašují, že tuto
listinu sepsali na základě vzájemné dohody a podle své pravé a svobodné vůle, vědomi si
svých povinností vyplývajících z právního řádu ČR. Práva a povinnosti členů ČeskoMongolské obchodní komory upravují její stanovy.
Výše uvedené skutečnosti stvrzují zakladatelé svým vlastnoručním podpisem:

V Praze dne 4. dubna 2004

Mgr. Jargalsaikhan Dashdavaa
zakladatel

Ing. Pavel Kordík
zakladatel

JUDr. Tomáš Samek
zakladatel

