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STANOVY
spolku Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z.s.

Preambule
Vedeni společnými profesními a obchodními zájmy zakládáme spolek Komora podniků komerční
bezpečnosti ČR, z.s., který vychází z tradic a poslání občanského sdružení Komora podniků komerční
bezpečnosti ČR a bude je svou profesní, odbornou a společenskou činností dále rozvíjet formou
veřejně prospěšného spolku.

§ 1 Název
1)

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z.s. (dále jen „komora“ nebo „spolek“). Komora
může používat místo plného názvu rovněž zkratku „KPKB ČR, z.s.“. Oba názvy jsou rovnocenné.

2)

Komora má svůj znak a motto. Vzor znaku a znění motta je uveden v příloze 2.
§ 2 Sídlo
Sídlo Komory se nachází na adrese Vrážská 1562/24a, Praha 5 – Radotín, PSČ 153 00.
§ 3 Hlavní účel spolku

1)

Komora je samosprávnou profesní korporací osob (právnických a fyzických), které poskytují
služby v oblasti ostrahy majetku a osob nebo se na poskytování těchto služeb podílejí jinak nebo
v této oblasti vyvíjejí vzdělávací, poradenskou, auditorskou či propagační činnost.

2)

Komora má působnost v České republice a v rámci svého účelu může působit i na mezinárodní
úrovni.

3)

Účelem komory je ochrana a zajišťování profesních a společenských potřeb svých členů
a prosazování jejich oprávněných zájmů v souladu s právními normami a oborovými standardy,
při respektování všech zásad hospodářské soutěže, etických zásad, schválených členskou schůzí,
a zvyšování profesní úrovně a společenské prestiže soukromých bezpečnostních služeb
poskytujících ostrahu majetku a osob.

4)

K dosažení svého účelu navazuje vztahy s ústředními orgány státní správy a orgány veřejné
správy, vládními i nevládními organizacemi a jinými profesními korporacemi a společenstvy.
Komora může být členem jiné profesní nebo zájmové organizace či korporace.
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5)

Komora při naplňování svého účelu:
a) sdružuje fyzické a právnické osoby aktivně působící v oblasti poskytování služeb ostrahy
majetku a osob a v oblastech souvisejících, hájí, prosazuje a propaguje jejich společné
i oprávněné specifické zájmy a podporuje je v jejich profesním růstu; komora je otevřena
také těm subjektům, které se na poskytování těchto služeb podílejí ať už jako poskytovatelé
předmětných služeb nebo přímou podporou společných cílů a zájmů,
b) spolupracuje se státními a územními orgány, institucemi a s ostatními subjekty, které mají
přímý nebo nepřímý vztah k zajišťování bezpečnosti, problematice ostrahy majetku a osob
a přiměřeně svému postavení se podílí na celkovém systému vnitřní bezpečnosti státu,
c) usiluje o vytváření vhodných legislativních, ekonomických a společenských podmínek pro
provozování soukromých bezpečnostních služeb, vyjadřuje se k odborným předpokladům
a podmínkám pro ostrahu majetku a osob a na vyžádání vydává stanoviska k odborným
problémům v oblasti ostrahy majetku a osob,
d) spolupůsobí při tvorbě právních norem, odborných a prováděcích předpisů a jiných norem
ve své působnosti, vytváří interní standardy pro provozování a výkon služeb na úseku
ostrahy majetku a osob, dbá, aby její členové poskytovali své služby odborně, s potřebnou
péčí, v souladu s obecnými předpisy a dodržovali obchodní etiku,
e) poskytuje svým členům a ostatním zájemcům poradenské, informační, konzultační služby
a podporuje je v jejich profesním růstu,
f) usiluje o aktivní zapojení do mezinárodních, zejména evropských struktur.

6)

Komora vykonává dále veškeré zákonem dovolené činnosti, které jsou v souladu s hlavním
cílem jejího založení a souvisí či doplňují činnosti v těchto stanovách uvedené.
§ 4 Vedlejší hospodářská činnost

1) Jako svůj vedlejší účel komora:
a) provádí školící, výcvikovou a výchovnou činnost v oblasti ostrahy majetku a osob, podílí se na
organizaci, zajištění a provádění zkoušek odborné způsobilosti ve své působnosti,
b) pro potřeby profesního vzdělávání členů, informování členů komory a odborné veřejnosti
o její činnosti, nových technologiích, zkušenostech a poznatcích v oblasti ostrahy majetku
a osob provozuje vydavatelskou a publikační činnost, včetně moderních elektronických
forem prezentace a medializace.
2) Komora ručí za své závazky výhradně svým jměním. Je vyloučeno jakékoli osobní ručení členů
komory.
§ 5 Členství
1)

Členství v komoře je dobrovolné a výběrové.

2)

Členství se váže na osobu člena. Je-li členem právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán nebo
právnickou osobou určený zástupce.

3)

Členství vzniká na základě přihlášky zájemce o členství rozhodnutím prezidia o jeho přijetí za
člena. Členem se stane žadatel, který výslovně projeví zájem o členství, vůli být vázán stanovami
a vnitřními předpisy komory a splní podmínky pro členství stanovené stanovami a vnitřními
předpisy komory.
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4)

O přijetí za člena rozhoduje prezidium a schvaluje ho nejbližší členská schůze. V případě, že
přijetí nového člena neschválí členská schůze, jeho členství zaniká okamžikem ukončení členské
schůze, která jeho členství neschválila. Do doby konání nejbližší členské schůze může prezídium
členství v komoře nově přijatému členovi pozastavit, pokud předtím členská schůze o jeho
členství ještě nerozhodovala.

5)

Formy členství v komoře jsou:
a) řádné,
b) přidružené,
c) čestné.

6)

Řádným členem mohou být fyzické a právnické osoby, působící v oblasti poskytování služeb
ostrahy majetku a osob a v oblastech souvisejících nebo v této oblasti vyvíjejí vzdělávací,
poradenskou, auditorskou či propagační činnost.

7)

Přidruženým členem mohou být fyzické a právnické osoby působící v oblasti poskytování služeb
ostrahy majetku a osob a v oblastech souvisejících, a také subjekty (profesní a společenské
korporace a profesní organizace), které se na poskytování těchto služeb podílejí ať už jako
poskytovatelé předmětných služeb nebo podporou společných cílů a zájmů.

8)

Čestným členem se mohou stát fyzické osoby, které se svou činností významně zasloužily
o rozvoj komory nebo bezpečnostní sféry nebo k tomu významně přispěly.

9)

Komora vede seznam svých členů. Seznam obsahuje veřejnou a neveřejnou část. Veřejná část
může být zveřejněna kdykoliv na vhodném místě. Na začátku každého kalendářního roku obdrží
řádný člen výpis o členství formou osvědčení. Přidružený a čestný člen obdrží osvědčení
o členství ke dni zápisu do seznamu. Jiný výpis o své osobě ze seznamu členů obdrží člen
na základě písemné žádosti. Způsob vedení seznamu, zápisy a výmazy určí interní předpis
komory.
§ 6 Zánik členství

1)

Členství v komoře zaniká vystoupením, vyloučením, nebo ze zákonných důvodů. Zvláštní formou
řešení situace člena v komoře je dočasné pozastavení členství.

2)

Členství člena vystoupením zaniká na základě písemného sdělení komoře s uvedením nebo i bez
uvedení důvodu, a to k poslednímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
bylo sdělení komoře doručeno. K tomuto dni musí být vypořádány povinnosti a veškeré
vzájemné závazky člena i komory. Ne-li tomu tak, sjedná prezidium se členem způsob a termín
vypořádání či využije k dořešení těchto povinností a závazků postup stanovený příslušnými
právními předpisy.

3)

Člena spolku lze vyloučit, jestliže:
a) člen nezaplatil členský příspěvek a do 60 dnů od data doručení písemné výzvy, jež bude
obsahovat i poučení o možnosti vyloučení z komory v případě neuhrazeného členského
příspěvku v dodatečně poskytnuté lhůtě, nezjednal nápravu,
b) člen závažně porušil členskou povinnost a ve lhůtě stanovené písemnou výzvou nesjednal
nápravu,
c) člen porušil své povinnosti, čímž byla komoře způsobena zvlášť závažná újma a nelze-li
takové porušení odčinit,

4)

O vyloučení rozhoduje prezidium, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
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5) Návrh na vyloučení člena může podat jiný člen, a to písemně s uvedením okolností osvědčujících
důvod pro vyloučení, přičemž musí složit kauci ve výši 5.000,- Kč. Člen, proti němuž směřuje
návrh na vyloučení, má právo se s návrhem seznámit, žádat o vysvětlení a doložit vše co je mu
ku prospěchu. Člen, jenž podá návrh, který se ukáže jako nedůvodný a tendenční, jeho kauce
propadá ve prospěch spolku a může být na příštím jednání členské schůze vyloučen pro závažné
porušení etického kodexu.
6)

Člen může podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení písemný návrh k přezkoumání
jeho vyloučení rozhodčí a smírčí komisi komory. Jednání rozhodčí a smírčí komise se řídí
zákonem a závěr přezkoumání je pro prezidium závazný. Do doby rozhodnutí rozhodčí a smírčí
komise, nejdéle však do 2 měsíců, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o jeho vyloučení, nesmí
člen své vyloučení nijak veřejně komentovat, ani je komentovat přímo u jednotlivých členů
spolku, ani pro takové komentování nesmí využít jiného člena spolku. V případě porušení zákazu
dle předchozí věty je člen povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý
jednotlivý případ takového porušení.

7) Vyloučený člen má veškerá zákonná práva dovolávat se neplatnosti vyloučení. Členství
v komoře zaniká (je-li proti rozhodnutí prvostupňového orgánu podán návrh na přezkoumání)
teprve rozhodnutím rozhodčí a smírčí komisí komory o takovém návrhu, popřípadě marným
uplynutím lhůty k podání takového návrhu. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení
konečného rozhodnutí komory o svém vyloučení navrhnout příslušnému soudu, aby rozhodl o
neplatnosti vyloučení; jinak toto jeho právo zaniká.
8)

O pozastavení členství žádá člen písemně, a to s uvedením nebo bez uvedení důvodu. Členství
lze pozastavit pouze na dobu určitou.

9)

O pozastavení členství rozhodne prezidium na svém řádném jednání následujícím po termínu
doručení žádosti a o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele písemně a neprodleně.

10) V průběhu pozastavení členství je žadatel veden v seznamu členů, avšak nesmí užívat členská
práva a je zbaven členských povinností. Je povinen se zdržet čehokoliv co by poškozovalo
komoru nebo její dobré jméno nebo některého člena. Má právo být informován o činnosti
a dění v komoře.
§ 7 Práva a povinnosti členů
1)

Člen je povinen plnit členské povinnosti dané těmito stanovami, vnitřními předpisy komory
a dodržovat Profesní a etický řád komory.

2)

Člen je povinen řádně a včas platit členské příspěvky. Výše členského příspěvku, termíny
splatnosti a způsob placení jsou stanoveny Příspěvkovým řádem.

3)

Každý člen má právo prezentovat své členství a používat název, logo komory (podle zásad jeho
použití) k propagačním účelům.

4)

Každý člen má právo účastnit se jednání prezidia a akcí organizovaných komorou.

5)

Řádný člen má právo:
a)hlasovat na členské schůzi
b)volit a být volen do orgánů komory

6)

Přidružený člen má právo:
a) hlasovat na členské schůzi dle §9 odst. 9)

7)

Čestný člen má právo se vyjádřit na členské schůzi a připojit své stanovisko do zápisu bez práva
hlasovat.
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8)

Členové mají povinnost informovat prezidium o všech rozhodných změnách, které souvisí s
jejich členstvím v komoře, zejména o změně své obchodní firmy, či názvu, sídla, předmětu
činnosti, kontaktních údajů a jejich zastoupení v komoře.

9)

Členové mají též vůči komoře povinnost loajality a respektování poslaní komory, zákaz
poškozování její pověsti a dobrého jména, resp. pověsti a dobrého jména členů komory.

10) Pro každého člena, který by chtěl být volen do jakéhokoliv orgánu této komory (zejména do
Prezidia, Kontrolní komise a Smírčí komise), platí zákaz konkurence, čímž se rozumí, že výkon
funkce člena orgánu komory není slučitelný s výkonem obdobných funkcí v jiných právnických
osobách (zejména jiných spolcích a jeho orgánech), jejichž zaměření je obdobné zaměřením
anebo cílům této komory. V případě, že člen orgánu této Komory bude zvolen do orgánu jiné
právnické osoby/zejména spolku/, jejíž zaměření je obdobné zaměřením nebo cílům Komory,
pozbývá okamžikem takového zvolení automaticky své funkce v orgánu této Komory.

§ 8 Organizace spolku a jednání za spolek
1)

Orgány komory jsou:
a) členská schůze,
b) statutární orgán – prezidium jako kolektivní orgán, kde za spolek navenek jedná prezident
spolku samostatně, nebo za spolek jednají navenek společně nejméně dva členové prezidia.
Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj
podpis prezident spolku nebo společně tři členové prezídia spolku.
c) kontrolní komise,
d) rozhodčí a smírčí komise,
e) orgány ustanovené rozhodnutím členské schůze nebo prezidia, např. sekce, odborné
a pracovní komise a podobně.

2)

Funkce v orgánech komory uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až e) jsou volené, čestné
a bezplatné. Způsob odměňování za mimořádný výkon a vyplácení odměn a náhrad za činnosti
bezprostředně související s činností v ostatních orgánech nebo výkonem funkce jsou stanoveny
Směrnicí pro hospodaření.

3)

Funkční období volených orgánů komory je tříleté. Uvolní-li se místo člena voleného orgánu
v průběhu funkčního období a neklesl-li těmito stanovami určený počet voleného orgánu pod
polovinu, může být toto místo obsazeno členem, který je kooptován zbývajícími členy takového
voleného orgánu z řady zástupců zbylých členů komory, a to pro období do nejbližší členské
schůze, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Funkční období kooptovaných členů končí nejbližším
zasedáním členské schůze.

4)

Administrativní a správní záležitosti komory zajišťuje sekretariát vedený tajemníkem.
§ 9 Členská schůze

1)

Členská schůze je nejvyšším orgánem komory.

2)

Do výlučné působnosti Členské schůze patří:
a) schválení stanov a jejich úprav, schválení Profesního a etického kodexu a vyjádření
stanoviska k interním dokumentům komory, zejména k Jednacímu řádu, Příspěvkovému
řádu a Směrnici pro hospodaření,
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b) schválení zprávy o činnosti komory,
c) schválení zprávy o hospodaření komory a návrh rozpočtu,
d) schválení zprávy kontrolní komise,
e) schválení zprávy o činnosti rozhodčí a smírčí komise,
f)

schválení zaměření činnosti a plánu činnosti komory na další období,

g) volba a odvolání jednotlivých členů volených orgánů komory a jednotlivých členů
prezídia,
h) projednání všech závažných podnětů k působnosti, směřování a činnosti komory,
i)

schvalování přijetí nových členů a členství komory v jiné korporaci či organizaci. Bere na
vědomí zprávu o pozastavení a zániku členství,

j)

projednání a podání návrhu na zrušení a likvidaci komory.

3)

Účast na zasedání členské schůze je právem a povinností každého člena, s výjimkou členů
čestných a přidružených. Každý člen má právo požadovat a dostat požadované vysvětlení,
vztahuje-li se vysvětlení záležitostí komory k předmětu zasedání členské schůze.

4)

Členskou schůzi svolává prezidium k zasedání pravidelně jednou ročně. Pokud to vyžaduje
situace, může být svolána mimořádná členská schůze. Mimořádnou členskou schůzi svolá
prezidium také vždy na základě požadavku nejméně jedné třetiny členů nebo na základě
požadavku kontrolní komise, a to do 30 dnů od doručení takového požadavku na svolání
členské schůze prezídiu. Pozvánky na řádnou členskou schůzi musí být rozeslány nejpozději 30
dnů před konáním členské schůze, nebo ve stejné lhůtě předány všem členům. Pozvánky na
mimořádnou členskou schůzi musí být rozeslány nebo předány nejpozději 15 dnů před konáním
mimořádné členské schůze. Za řádné rozeslání se považuje i rozeslání elektronickými
prostředky, pokud příjemce takové pozvánky její přijetí prokazatelně potvrdí. Členové spolku se
mohou vzdát práva na včasné svolání členské schůze písemným prohlášením s úředně
ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na členské schůzi. Zasedání členské
schůze se řídí prezidiem připraveným pořadem. Průběh a způsob jednání členské schůze je dále
určen Jednacím řádem komory.

5)

Hlasování „per rollam“ je na členské schůzi možné, a to zásadně písemně, nebo elektronicky
(e-mailem), přičemž na členské schůzi musí být fyzicky přítomno nejméně 20 % členů spolku,
resp. jejich zástupců. Při hlasování prostřednictvím e-mailu se počítají do usnášeníschopnosti
dle odstavce 6 níže jen ty hlasy, které přišly na určenou e-mailovou adresu do okamžiku
ukončení hlasování o konkrétním bodu jednání. Jinou možností je hlasování prostřednictvím
elektronického systému tak, že nepřítomní členové budou vyzváni k hlasování, přijde jim
pozvánka spolu s přihlašovacími údaji a unikátním heslem do systému. O tom, do kdy budou na
členské schůzi přijímány hlasy zaslané „per rollam“, rozhodne členská schůze při schvalování
jednacího a hlasovacího řádu členské schůze. Návrh, o kterém má být hlasováno musí
obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou
uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Prezidium nebo pověřený člen
prezidia oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a
pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez
zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl. Při
hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina
všech členů spolku. Tam, kde se vyžaduje k přijetí usnesení kvalifikovaná většina (více než
nadpoloviční většina hlasů všech členů spolku), nelze hlasovat per rollam.

6)

Členská schůze je schopná se usnášet za účasti většiny členů komory, přičemž se do splnění
tohoto kvóra započítávají i členové, zapojení do hlasování o jednotlivých bodech formou „per
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rollam“ dle odstavce 5 tohoto článku výše. Usnesení je přijato nadpolovičním počtem hlasů
členů, přítomných nebo zapojených do hlasování per rollam v době usnášení. K přijetí usnesení
o zrušení či likvidaci komory nebo jejím členství v jiné korporaci jsou potřebné dvě třetiny hlasů
členů, přítomných nebo zapojených do hlasování „per rollam“ v době usnášení. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
7) Na členské schůzi jsou členové zastoupeni osobně nebo svým statutárním orgánem nebo
zplnomocněným zástupcem. Přidružené členy zastupují jejich statutární orgány nebo
zplnomocněný zástupce. Čestní členové jsou přítomni osobně.
8)

Zasedání členské schůze se mohou účastnit pozvaní hosté, jejichž účast schvaluje členská
schůze. Rozhodnutím členské schůze může být její jednání nebo část jednání veřejné.

9)

Každý řádný člen má jeden hlas a veškerá práva daná těmito stanovami. Přidružený člen má
právo jednoho hlasu a současně právo vyjádřit a připojit své stanovisko do zápisu. Přidružení
členové však nemají hlasovací právo při rozhodování o změně stanov, ani při rozhodování
o přijetí nebo vyloučení člena. Čestný člen má právo vyjádřit a připojit své stanovisko do zápisu
bez práva hlasovat.

10) Není-li členská schůze na svém zasedání usnášeníschopná, může prezidium, je-li to třeba, svolat
náhradní zasedání do 15 dnů od předchozího zasedání. Náhradní zasedání se musí konat do 6
týdnů ode dne, na který bylo předchozí zasedání svoláno. Průběh náhradního zasedání se řídí
výše uvedenými zásadami a může se v jeho rámci jednat jen o záležitostech zařazených na
pořad předchozího zasedání, které se z důvodu nedostatku usnášeníschopnosti nekonalo.
Usnesení může náhradní zasedání členské schůze přijmout za účasti nejméně jedné třetiny
řádných členů.
11) Jednání členské schůze upravuje jednací řád členské schůze.
§ 10

Prezidium a prezident

1)

Prezidium je voleným výkonným orgánem komory mezi zasedáními členské schůze. Řídí činnost
komory, koordinuje činnost jejích orgánů, ustanovuje a řídí její dočasné orgány, sestavuje na
základě návrhů řádných členů kandidátní listinu pro volby do volených orgánů komory,
sestavuje plány činnosti a hospodaření, vyhotovuje interní dokumenty (řády, směrnice, pokyny
či instrukce), upravující vnitřní poměry komory, konkretizující povinnosti obsažené v těchto
stanovách, a zařizuje běžnou agendu komory.

2)

Členem prezídia se může stát pouze bezúhonná osoba, která nevykonávala v posledních třech
letech funkci statutárního orgánu v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a
která zároveň neporušuje zákaz konkurence ve smyslu § 7 odst. 10 těchto Stanov. Každý člen
prezídia má jeden hlas. Při sudém počtu členů prezídia náleží prezidentu prezídia 2 hlasy. Pokud
by zástupce člena spolku v prezídiu ukončil pracovní poměr u člena spolku, kterého zastupuje
v prezídiu spolku, jeho funkce v prezídiu spolku tím nezaniká. Člen spolku však může kdykoli
svého zástupce v prezídiu z jeho funkce písemně odvolat a navrhnout na jeho místo jinou
osobu, která se stane členem prezídia do doby nejbližšího zasedání členské schůze, nebo do
konce volebního období členů prezídia, podle toho, co nastane dříve. Jeden člen spolku však
může mít v prezídiu jen jednoho svého zástupce. Pokud by přešel člen prezídia spolku k jinému
zaměstnavateli, který již má svého zástupce v prezídiu spolku, jeho členství v prezídiu spolku tím
automaticky zaniká a prezidium je oprávněno kooptovat na jeho místo jiného člena spolku nebo
zástupce jiného člena spolku dle podmínek níže uvedených. Členství v prezídiu automaticky
zaniká osobě, která byla do prezídia nominována členem komory a tato nominující osoba
přestala být členem komory, a to od okamžiku zániku členství nominující osoby v komoře.
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3)

Prezidium je usnášeníschopné za přítomnosti více než poloviny jejích existujících členů a
rozhoduje o všech záležitostech komory, pokud nejsou v rozporu s předpisy vyšší právní síly
nebo nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny do výlučné
pravomoci jiných orgánů komory, nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů prezídia. Ve
své činnosti se řídí těmito stanovami, usneseními a doporučeními členské schůze, interními
směrnicemi a jednacím řádem prezidia.

4)

Prezidium má 9 členů a neklesne-li počet členů prezidia pod 5, nebo není-li zvoleno více než 5
členů prezídia, není povinností volit více členů, či nahrazovat členy prezidia, jejichž členství
v prezidiu zaniklo, novými členy prezidia. V případě smrti člena prezídia, odstoupení z funkce,
odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce za situace, kdy má prezídium 5 nebo méně členů,
zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena, nebo členy prezídia, aby bylo dosaženo počtu
alespoň 5 členů prezídia. Nebude-li z důvodů uvedených v předchozí větě prezidium schopno
plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem,
a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud spolek i bez
návrhu zrušit a nařídit jeho likvidaci.

5)

Uvolní-li se místo člena prezidia v průběhu funkčního období a neklesl-li těmito stanovami
určený počet členů prezidia pod 5, může být uvolněné místo obsazeno členem, který je
prezidiem kooptován. Funkční období kooptovaných členů končí nejbližším zasedáním členské
schůze.

6)

Prezidium volí a odvolává ze svého středu prezidenta, který zastupuje prezidium navenek.

7)

Prezidentu náleží veškerá působnost svěřená mu těmito stanovami a vnitřními předpisy
komory, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Prezident může být volen
maximálně na dvě funkční období po sobě jdoucí. Prezident je mimo jiné oprávněn vydávat
interní pokyny a instrukce komory v souladu s odst. 1 tohoto článku, kterými operativně upraví
konkrétní oblasti, resp. činnosti v působnosti komory, resp. s ohledem na její členy. Tyto pokyny
budou schváleny prezídiem na jeho nejbližším zasedání, jinak pozbývají platnosti.

8)

Prezidium volí a odvolává ze svého středu viceprezidenty komory. Jejich působnost, povinnosti
a práva jsou určeny jednacím řádem prezidia. Viceprezidenti komory jsou určeni svým pořadím
(např. první viceprezident, druhý viceprezident, atd.).

9)

Člen prezidia může na svou funkci rezignovat buď písemně s udáním data účinnosti rezignace
anebo ústně na zasedání prezidia s tím, že o tomto jeho rozhodnutí je učiněn záznam v zápise
z prezidia.

10) Prezidium se schází pravidelně, nejméně jednou za dva měsíce, zpravidla jednou za měsíc
a vyžadují-li to potřeby komory i častěji. Členové prezidia mohou hlasovat také per rollam.
Hlasování per rollam se přiměřeně řídí podmínkami hlasování per rollam na členské schůzi,
avšak s tou výjimkou, že k platnosti hlasování per rollam není třeba přítomnosti žádného člena
prezídia.
11) Jednání prezidia upravuje jednací řád prezidia.
§ 11
1)

Kontrolní komise

Kontrolní komise je voleným kontrolním orgánem komory, který:
a) dohlíží, zda jsou záležitosti komory vedeny řádně a vykonává-li komora činnost v souladu
s těmito stanovami a právními předpisy a ve prospěch členů,
b) kontroluje plnění usnesení členské schůze, plnění stanov a interních směrnic jednotlivými
orgány komory a členy komory včetně provádění vnitřního auditu činnosti komory (vedení
účetnictví, hospodaření komory atd.),
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c) o své činnosti a zjištěních zpracovává a podává zprávu členské schůzi a informuje prezidium,
d) vyžaduje-li to situace, podává návrh na svolání mimořádné členské schůze,
e) podává návrhy na změnu stanov a ostatních interních směrnic komory,
f)

o zjištěných, doporučeních, podnětech a negativních jevech v činnosti komory nebo jejích
členů je povinna písemně informovat prezidium, a to neprodleně.

2)

Kontrolní komise má 3 členy, kteří volí ze svého středu předsedu. Členové kontrolní komise se
volí z řad řádných členů komory na jednání členské schůze. Člen kontrolní komise nesmí být
současně členem prezidia nebo jiného voleného orgánu komory a uplatňuje se na něj zákaz
konkurence ve smyslu § 7 odst. 10 těchto stanov.

3)

Kontrolní komise se ve své činnosti řídí těmito stanovami a ostatními interními směrnicemi
komory, které se k její činnosti vztahují a usneseními a doporučeními členské schůze.

4)

Předseda kontrolní komise, nebo jím písemně určený člen kontrolní komise, má výhradní právo
zúčastnit se všech jednání prezidia.

5)

Kontrolní komise se schází ke svým jednáním podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok, po
skončení účetního období.

6)

Kooptace členů Kontrolní komise je připuštěna.
§ 12

1)

Rozhodčí a smírčí komise

Rozhodčí a smírčí komise je voleným orgánem komory, který rozhoduje sporné záležitosti
náležející do komorové samosprávy, vzešlých ze spolkového poměru, v rozsahu určeném těmito
stanovami. Rozhodčí a smírčí komise rozhoduje spory mezi členem a komorou o:
a) plnění členských povinností, zejména placení členských příspěvků, účasti na členské schůzi a
podílu na plnění pro člena závazných usnesení orgánů komory,
b) plnění profesního a etického řádu komory,
c) vyloučení člena, konkrétně komise jako odvolací orgán komory rozhoduje o návrhu na
zrušení rozhodnutí o vyloučení člena komory, učiněným prezídiem v souladu s článkem 6
odst. 6 těchto stanov.
d) dalších sporných záležitostech a námitkách k činnosti člena či komory.

2)

Komise je tříčlenná a její členy, neporušující zákaz konkurence ve smyslu § 7 odst. 10 těchto
stanov, volí členská schůze a volí ze svého středu předsedu. Z činnosti komise je vyloučen člen,
jemuž okolnosti případu v účasti na rozhodování komise brání, nebo by mu mohly bránit
rozhodovat nepodjatě. Předseda rozhodčí a smírčí komise může být členem prezidia. Podmínky
pro činnost člena v rozhodčí a smírčí komisi a řízení před rozhodčí a smírčí komisí jsou upraveny
občanským zákoníkem a samotné řízení před rozhodčí a smírčí komisí se řídí zvláštním zákonem
(z.č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů).

3)

Rozhodnutí Rozhodčí a smírčí komise jsou právně závazná a vykonatelná, a na jejich základě lze
dosáhnout nuceného vymožení splnění povinnosti.

4)

Kooptace členů Rozhodčí a smírčí komise je připuštěna.
§ 13

1)

Ostatní orgány komory

Ke splnění určitého pracovního úkolu nebo specifického poslání v rámci komor jsou členskou
schůzí nebo prezidiem ustaveny sekce, pracovní skupiny, komise či jednotliví členové, zpravidla
na dobu určitou a nezbytnou pro jejich splnění.
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2)

Účast členů komory na práci těchto orgánů je dobrovolná avšak závazná, pokud člen komory
obdrží úkol souvisící s jeho prací v komoře. Počet členů je určen rozsahem a charakterem
poslání či úkolu. Jestliže to situace rozsah nebo odbornost vyžaduje, mohou být k činnosti
orgánu přizváni odborníci mimo komoru. Návrh na jejich přizvání musí být schválen prezidiem.

3)

Určený orgán zastupuje jeden zvolený nebo určený vedoucí. Vedoucí odpovídá za splnění
stanoveného úkolu či poslání. O výsledcích činnosti předkládá zprávu tomu orgánu komory,
který jej ustanovil. O průběhu plnění úkolu informuje na výzvu rovněž prezidium.
§ 14

Tajemník

1)

K zajištění běžné agendy komory, výkonu nezbytných administrativních činností, výkonu běžné
správy jmění a k zajištění jednání členské schůze, prezidia a ostatních orgánů, k plnění
pracovních úkolů stanovených prezidiem a vedení sekretariátu komory prezidium pověřuje
tajemníka. Funkce tajemníka může nebo nemusí být obsazena a činnosti spojené s výkonem
funkce tajemníka mohou přejít na pověřeného člena prezidia. Toto je upraveno vnitřním
předpisem komory.

2)

Tajemník vykonává svoji funkci v sídle komory, v době stanovené a zveřejněné prezidiem.

3)

Tajemník je pověřen a vykonává svoji funkci zpravidla ve smluvním nebo pracovním poměru.
§ 15

Zásady hospodaření

1)

Komora může v souladu s platnými právními normami nabývat svým jménem majetek a
hospodařit s ním.

2)

Hospodaření komory se řídí obecně závaznými právními normami, vnitřními předpisy komory
zejména Směrnicí pro hospodaření, schváleným rozpočtem, rozhodnutími a doporučeními
členské schůze a prezidia. Za hospodaření odpovídá prezidium nebo prezidiem pověřený člen
prezidia.

3)

Způsob hospodaření, práva a povinnosti prezidia a tajemníka při správě jmění komory jsou
stanoveny Směrnicí pro hospodaření. Je-li to v souladu se Směrnicí o hospodaření, rozhoduje o
běžných ekonomických otázkách komory prezídium, případně sám prezident.

4)

Výše členských příspěvků a úhrad, způsob placení a využívání financí se řídí Směrnicí pro
hospodaření a Příspěvkovým řádem.

5)

Zdroje financí komory jsou zejména:
a) členské příspěvky a ostatní úhrady členů,
b) příjmy z vlastní a vedlejší hospodářské činnosti komory,
c) dále to mohou být sponzorské dary, státní příspěvky a dotace.

6)

Komora zřizuje jeden běžný účet u peněžního ústavu v České republice a na tomto účtu
soustřeďuje své veškeré finance.

7)

Komora zřizuje jedno pokladní místo v sídle komory.
§ 16

Zrušení a likvidace komory

1)

O zrušení komory s likvidací rozhoduje vedle rozhodnutí členské schůze i soud na návrh osoby,
která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v zákonem stanovených případech.

2)

Zrušení s likvidací provede soudem určený likvidátor dle těchto stanov a zpeněží likvidační
podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém je to pro splnění dluhu komory nezbytné.
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3)

Likvidace se řídí ustanoveními zákona.
§ 17

Fúze komory

1)

Komora může uzavřít smlouvu o fúzi (sloučení nebo splynutí) s jiným profesním spolkem jen,
je-li to v zájmu členů.

2)

Zájem členů na fúzi musí být projednán na zasedání členské schůze a musí se pro něj vyslovit
nejméně dvě třetiny přítomných řádných členů.

3)

Zásady pro fúzi, postup, práva a povinnosti zúčastněných spolků a komory stanoví zákon.
§ 18

Rozdělení komory

1)

K rozdělení komory může dojít pouze na základě smlouvy o rozdělení nebo projektu rozdělení
jen, je-li to v zájmu členů.

2)

Zájem členů na rozdělení musí být projednán na zasedání členské schůze a musí se pro něj
vyslovit nejméně dvě třetiny přítomných řádných členů.

3)

Zásady rozdělení, postup, práva a povinnosti zúčastněných stran a komory stanoví zákon.
§ 19

Přechodná a závěrečná ustanovení

1)

Tyto stanovy lze změnit pouze rozhodnutím členské schůze, a to písemným dodatkem.

2)

Pokud je v těchto stanovách zmíněn „zákon“, jedná se především o zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, pokud není výslovně uvedeno jinak.

3)

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku s účinností od 5.11.2019

V Praze dne 5. 11. 2019

_____________________
prezident komory
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