ČESKO-MONGOLSKÁ OBCHODNÍ KOMORA
STANOVY KOMORY
PREAMBULE
Vědomi si potřeby rozšiřování vzájemné obchodní spolupráce mezi Českou republikou a
Mongolskem, rozhodli jsme se založit smíšenou obchodní komoru pod názvem „ČeskoMongolská obchodní komora“ (dále jen Komora).

I.
Část
Základní ustanovení
§1
Název a sídlo
1. Česko-Mongolská obchodní komora je právnickou osobou, která byla založena v souladu
s §49 a 51 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění
pozdějších změn a doplňků.
2. Komora nese název:
- česky: Česko-Mongolská obchodní komora
- mongolsky: Chekh-Mongoliin khudaldaanii tankhim
3. Komora sídlí na adrese: Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00, Praha 10, ČR
4. Komora může zřizovat své pobočky v České republice a v Mongolsku
5. Komora je právnickou osobou a ve své činnosti se řídí právním řádem ČR
§2
Předmět činnosti komory
Předmětem činnosti je vytvářet prostor pro rozvoj vzájemných obchodních styků mezi ČR a
Mongolskem. K dosažení tohoto cíle provádí Komora zejména následující činnosti.
1. Obstarávání a poskytování informací o
• obchodních příležitostech,
• obchodních partnerech,
• legislativních podmínkách obchodování,
• zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů.
2. Zprostředkování obchodních kontaktů
• vyhledávání obchodních partnerů pro nabídku nebo poptávku,
• zajištění obchodních jednání při podnikatelských misích, včetně tlumočení apod..
3. Podpora vzájemných obchodních styků
• pořádání akcí k propagaci mongolských firem v České republice a naopak,
• podpora aktivit směřujících k prohloubení vzájemné hospodářsko-obchodní
spolupráce.

II.
Část
Finanční prostředky
§3
Získávání finančních prostředků
1. Finanční prostředky nezbytné k obstarání nezbytného vybavení Komory a k dosažení
jejích cílů jsou získávány z:
• členských příspěvků,
• dobrovolných příspěvků,
• darů a odkazů,
• výnosů z činností uvedených v §2
2. Získané finanční prostředky budou evidovány v souladu s legislativou ČR a budou
vynakládány na zabezpečení činnosti Komory v souladu s rozhodnutími valné hromady a
dalších orgánů Komory.

III. Část
Členství
§4
Členství v Komoře
1. Členem Komory mohou být fyzické a právnické osoby, které budou přínosem pro splnění
výše uvedených cílů Komory.
2. Členství v Komoře vzniká zápisem do seznamu členů Komory a zaplacením členského
příspěvku. Představenstvo projedná každou přihlášku zájemce o členství v komoře a o
zápisu do seznamu členů Komory rozhodne.
3. Členství v Komoře končí:
• vystoupením člena z Komory; v takovém případě končí jeho členství dnem
doručení písemného oznámení o této skutečnosti představenstvu,
• zrušením členství; členství může být zrušeno písemným rozhodnutím
Představenstva, z následujících důvodů:
i. člen porušuje stanovy Komory nebo prokazatelným způsobem
opakovaně jedná v příkrém rozporu s cíly a zásadami Komory a
poškozuje tak její zájem a dobré jméno,
ii. na člena byl v souladu se zákonem o konkursu a vyrovnáni č. 328/1991
Sb. ve znění pozdějších předpisů, prohlášen konkurs, či se změnil jeho
předmět činnosti natolik, že přestal být v souladu s podmínkami a cíli
Komory,
iii. člen je více než tři měsíce v prodlení s úhradou svého členského
příspěvku a byl o tomto prodlení informován,
iv. člen opakovaně nedodržuje rozhodnutí orgánů Komory,
v. u fyzických osob - člen byl právoplatně odsouzen za trestný čin
Účinky zrušení členství nastávají okamžikem, kdy rozhodnutí Představenstva o
zrušení členství již nelze napadnout odvoláním.

•

zánikem členství z důvodu vstupu člena do likvidace, jeho zánikem bez
likvidace nebo jeho smrti.
4. Člen je oprávněn se proti rozhodnutí Představenstva o zrušení jeho členství odvolat
k Valné hromadě Komory, která může napadené rozhodnutí zrušit nebo potvrdit. Odvolání
musí být podáno písemně Představenstvu a to v patnáctidenní lhůtě, která počne běžet
okamžikem doručení rozhodnutí Představenstva členovi. Odvolání má odkladný účinek.
Rozhodnutí o odvolání Valnou hromadou je konečné a nelze se proti němu odvolat.
5. V případě ukončení členství jakoukoliv formou nemá dotčený člen z takového titulu žádná
majetková ani jiná práva vůči Komoře.

§5
Členské přípěvky
1. Řádní členové komory přispívají na činnost Komory placením příspěvků. Jejich výše je
pro každý rok stanovena Představenstvem podle zásad schválených Valnou hromadou.
2. Valná hromada může rozhodnout o přiznání statutu tzv. čestného členství. Tito členové
příspěvky neplatí. Jedná se zpravidla o rozpočtové organizace a orgány státní zprávy, u
nichž by placení příspěvků Komoře mohlo být v rozporu s platnou legislativou.
§6
Práva a povinnosti členů Komory
1. Členové Komory mají zejména tato práva:
a. účastnit se jednáni valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat své návrhy ve vztahu k
činnosti Komory
b. vyjadřovat se k rozpočtu Komory a k jeho plnění,
c. volit a být voleni do všech orgánů Komory,
d. využívat za výhodných podmínek, stanovených představenstvem, produkty Komory
(vzdělávání, konzultace, organizační a technická podpora, aj.)
2. Každý č1en disponuje na Valné hromadě jedním hlasem. Člen je oprávněn hlasovat pouze
v případě, že řádně uhradil své členské příspěvky (to neplatí v případě, že je od placení
příspěvku osvobozen) a není proti němu vedené řízení o ukončení členství v komoře.
3. Členové Komory mají tyto povinnosti:
a. platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek,
b. dodržovat stanovy Komory a plnit usnesení Valné hromady a rozhodnutí
Představenstva,
c. v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů poskytovat Komoře údaje pro
kartotéku a oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů Komory,
d. zachovávat mlčenlivost o důvěrných záležitostech Komory o údajích a informacích o
jejích členech, které by mohly mít charakter jejich obchodního tajemství.

IV.

Část

§7
Orgány Komory
1. Orgány Komory jsou:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Valná hromada
Představenstvo
Prezident Komory
Vice-prezident Komory
Dozorčí rada
Výkonný tajemník Komory

2. Funkce v orgánech Komory jsou čestné.
3. Za výkon funkcí v orgánech Komory přísluší členovi Komory pouze náhrada hotových
výdajů, popřípadě i náhrada za ztrátu času.
§8
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory. Valnou hromadu svolává Představenstvo
Komory nejméně jednou za rok. Představenstvo však svolá Valnou hromadu kdykoliv,
požádá-li o to alespoň třetina všech členů. V tomto případě je Představenstvo povinno
svolat Valnou hromadu nejpozději do dvou měsíců.
2. Za člena Komory, pokud je právnickou osobou, jedná na Valné hromadě a této se účastní
jeho statutární orgán. U členů - fyzických osob se Valné hromady zúčastňují přímo tyto
osoby. Každý člen je oprávněn vyslat za sebe na Valnou hromadu zplnomocněného
zástupce (s písemnou plnou mocí). Členové Komory mohou na Valnou hromadu vyslat i
další své zástupce, kteří budou mít statut hosta a nemají hlasovací právo. Hlasovací právo
nemají, pokud nejsou členy Komory, rovněž zaměstnanci Komory, kteří jsou na Valné
hromadě přítomni.
3. Každý člen Valné hromady disponuje jedním hlasem.
4. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň třetina všech členů. Není-li
Valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo do 30 dnů Valnou hromadu
novou. Takto svolaná Valná hromada je schopna usnášení, pokud je přítomna alespoň
desetina všech členů.
5. První Valná hromada bude zakladateli Komory svolána do jednoho měsíce od provedené
registrace Komory.
6. Řádná Valná hromada musí být svolána písemnou pozvánkou, doručenou minimálně 30
kalendářních dnů předem. Pozvánka obsahuje alespoň čas, místo, začátek konání Valné
hromady a její program.
7. Řádná Valná hromada musí projednat minimálně tento program:

a. projednat a schválit účetní závěrku hospodaření Komory za uplynulý rok, schválit
rozdělení hospodářského výsledku po zdanění a ev. přijmout opatření na
vypořádání ztráty,
b. projednat a schválit zprávu Dozorčí rady,
c. schválit plán činnosti a rozpočet na další rok,
d. stanovit výši a termín splatnosti členského příspěvku,
Potřebné písemné materiá1y k jednotlivým bodům programu jsou zasílány členům
Komory spolu s pozvánkou.
8. Kromě bodů uvedených v předchozím odstavci přísluší Valné hromadě:
a. volit z členů či jejich statutárních zástupců přímou a tajnou volbou na dobu dvou
let členy Představenstva a Dozorčí rady.
b. tajným hlasováním členy orgánů Komory odvolávat,
c. schvalovat výši náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech
Komory nebo stanovit zásady pro určení jejich výše,
d. rozhoduje o zániku Komory,
e. rozhoduje o přijetí a změnách stanov,
f. rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami.
9. Jednání Valné hromady řídí Prezident Komory, v jeho nepřítomnosti jím pověřený Viceprezident.
10. K přijetí rozhodnutí Valné hromady Komory je nutný souhlas alespoň poloviny
přítomných členů. Pokud má Valná hromada rozhodnout o změně stanov nebo rozpuštění
Komory, je nutný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů.
11. Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis
§9
Představenstvo
1. Představenstvo je výkonným orgánem Komory a je tří až pětičlenné.
2. Představenstvu přísluší:
a. volit ze svých členů a odvolávat Prezidenta Komory , Vice-prezidenta Komory a
Výkonného tajemníka Komory,
b. vykonávat rozhodnutí Valné hromady a předkládat valné hromadě návrhy
koncepce rozvoje Komory a hlavních směrů její činnosti,
c. přijímat vnitřní předpisy Komory ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně
svěřených do pravomoci valné hromady,
d. rozhodovat o přijetí nových členů Komory, popřípadě o zrušení členství
stávajících členů Komory
e. provádět zápisy do seznamu č1enů Komory a dohlížet na vedení tohoto seznamu
jakož i jeho podpůrných evidencí,
f. spravovat majetek Komory,
g. zabezpečit vypracování rozpočtu Komory,
h. řádně vést účetnictví Komory,
i. zabezpečit zpracování rozpočtu, účetní uzávěrky a dalších materiálů pro jednání
Valné hromady,
j. svolávat Valnou hromadu,
k. zajišťovat publikační, dokumentační a studijní činnost Komory,

l. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory, jakož i provádět
další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům Komory.
3. Zasedání Představenstva svolává Prezident Komory zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně
však jedenkrát za tři měsíce. Z jednání je pořizován zápis.
4. Představenstvo rozhoduje většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas Prezidenta, v jeho nepřítomnosti Vice-prezidenta
5. Zasedání a rozhodnutí Představenstva může proběhnout i za použití telekomunikační a
výpočetní techniky a výměnou dokumentů. Dnem rozhodnutí je v tomto případě den, kdy
svou vůli projevil poslední z členů Představenstva. Z takto konaného zasedání je
pořizován zápis.
§10
Prezident Komory
1. Prezident zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem, svolává a řídí jednání Valné
hromady a vykonává jiné činnosti, které mu stanoví stanovy nebo usnesení Valné
hromady nebo Představenstva. Prezident je oprávněn činit v době mezi zasedáními
Představenstva veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory,
s výjimkou těch která jsou stanovami vyhrazena Valné hromadě.
§11
Vice-prezident Komory
1. Vice-prezident jedná samostatně jménem Komory ve všech věcech v případě
nepřítomnosti či onemocnění Prezidenta komory. V tomto případě mu přísluší všechna
práva a povinnosti vyplývající z funkce Prezidenta.
§12
Výkonný tajemník
2. Zabezpečuje operativní činnost Komory a připravuje materiály pro Prezidenta, pro jednání
Představenstva a Valné hromady.
3. Řídí sekretariát Komory.
§13
Statutární orgán, podepisování za obchodní komoru
Statutární orgán Komory tvoří Prezident, Vic-eprezident a Výkonný tajemník. Jménem
Komory jedná a podepisuje Prezident samostatně, nebo Vice-prezident a Výkonný tajemník
společně a to tak, že k tištěnému nebo napsanému názvu Komory a k funkci připojí
vlastnoruční podpis. V případě, že se jedná o právní úkon ohledně hodnoty vyšší než 50.000
Kč, nebo jsou předmětem jednání zástavní nebo zadržovací práva k majetku Komory, nebo
při uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru pro Komoru či při nakládání s jejím nemovitým
majetkem, jedná a podepisuje jménem komory Prezident společně s Vice-prezidentem, nebo
s Výkonným tajemníkem.

§14
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je jedno až tříčlenná, je volená Valnou hromadou na období 2 roků.
2. Členství v Dozorčí radě je neslučitelné se členstvím v Představenstvu.
3. Člen Dozorčí rady má právo zúčastnit se s hlasem poradním všech zasedání
Představenstva.
4. Dozorčí rada provádí kontrolu vedení účetnictví, výsledků hospodaření příp. dalších
činností Komory, na kterých se usnese, nebo kterými je pověřena Valnou hromadou
komory. Za tím účelem má právo nahlížet do příslušných dokladů.

V.

Část

§15
Zásady hospodaření Komory
1. Komora hospodaří se svým majetkem, který nabývá v souladu s II. Částí těchto stanov.
2. Komora hospodaří za základě rozpočtu, jehož návrh vypracuje Představenstvo a schvaluje
řádná Valná hromada.
3. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána Valnou hromadou
nejpozději do konce března každého roku.
4. Hospodářský výsledek po zdanění lze:
a. ponechat jako nerozdělený zisk,
b. použít ke zvýšení základního jmění Komory,
c. použít k vytvoření rezervního fondu.
5. Hospodářskou ztrátu lze uhradit:
a. z rezervního fondu vytvořeného v minulém rozpočtovém období,
b. z nerozděleného zisku Komory v minulém období,
c. ze základního jmění (snížení základního jmění),
d. dodatečnými platbami členů Komory ke zvýšení základního jmění podle jejich
podílů na úhradách služeb v předešlém kalendářním roce.
6. O způsobu krytí hospodářské ztráty rozhoduje Valná hromada.
7. Běžné hospodaření Komory se řídí obecně závaznými právními předpisy. Za řádné
hospodaření Komory, vedení evidence, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění
odvodových povinností odpovídá Představenstvo.
8. Valná hromada zmocňuje Představenstvo k rozhodování o úpravách výše členského
příspěvku a úhrad za služby Komory z mimořádných důvodů od řádných a přidružených
členů (termíny plateb, snížení, případně osvobození od platby).
9. Řádní a přidružení členové se mohou dobrovolně rozhodnout o platbě vyšší než stanovené
částky ve prospěch Komory, či o platbě před stanoveným termínem.

VI.

Část

§16
Zrušení a zánik Komory
1. O zániku Komory včetně způsobu likvidace a určení likvidátora rozhoduje Valná hromada
dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem.
2. V případě rozhodnutí o zrušení rozhodne Valná hromada též o způsobu naložení s
majetkem Komory, který zůstane po vypořádání všech závazků Komory.
3. Pro likvidaci Komory i vypořádání jejího majetku platí obecně závazné právní předpisy.

VII. Část
§17
Závěrečná ustanovení
1. Změny těchto stanov provádí pouze Valná hromada Komory.

