
 
 
 

Stanovy 
HST Obchodní komory Švýcarsko – Česká republika, Praha 

 
 
I. PODKLADY 
 
§ 1 Název, sídlo 

Pod názvem HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika existuje 
smíšená obchodní komora ve smyslu ustanovení §§ 49-51 zákona č. 42/1980 
Sb. o hospodářských vztazích  se zahraničím. 
 
Sídlem komory je Praha, Česká republika . 
 
Obchodní komora HST Švýcarsko – Česká republika, dále nazývána pouze 
Komora, může zřizovat další pobočky v České republice. 

 
§ 2 Účel 

Účelem komory je hájení švýcarsko-českých obchodních, průmyslových a 
hospodářských zájmů a zejména podpora, plánování a usnadňování 
obchodních a hospodářských vztahů mezi Švýcarskem a Českou republikou. 
Sleduje se při tom princip vzájemnosti. 
 
K naplnění tohoto účelu Komora průběžně udržuje kontakty se švýcarskými a 
českými průmyslovými a obchodními podniky, jakož i úřady, hospodářskými 
svazy a jinými institucemi a se zainteresovanými osobnostmi. 
 
Nejdůležitější partnerskou organizací komory ve Švýcarsku je Obchodní 
komora Švýcarsko-Střední Evropa SEC v Curychu. 
 
Komora poskytuje informace o švýcarsko-českých hospodářských vztazích a  
s nimi souvisejících činnostech. Může vydávat časopis a další publikace. Tato 
činnost se pro členy Komory provádí bezplatně. Pro nečleny je možné účtovat 
přiměřený poplatek. 
 
Komora může organizovat veletrhy, výstavy, semináře apod. nebo převzít 
jejich zastoupení. Sama však neprovádí žádné obchody na poli komerčním 
nebo průmyslovém a zdržuje se jakékoliv politické nebo náboženské aktivity. 

 
§ 3 Ručení 

Komora za své závazky ručí pouze svým vlastním jměním. Jakékoliv ručení 
jednotlivých členů i členů předsednictva je vyloučené. 

 
§ 4 Jmění 

Jmění spravuje předsednictvo Komory. Jednotliví členové na ně nemají žádný 
nárok. 
 



V případě rozpuštění Komory rozhoduje členské shromáždění prostou 
většinou hlasů o použití jmění, které je k dispozici po uhrazení všech závazků. 

 
§ 5 Obchodní rok 
 Za obchodní rok se považuje kalendářní rok. 
 
 
II. ČLENSTVÍ 
 
§ 6 Členové 

Členové Komory mohou být fyzické a právnické osoby, které se podílejí nebo 
mají zájem na obchodním a hospodářském styku mezi Švýcarskem, 
Knížectvím Lichtenstein a Českou republikou. 

 
§ 7 Čestní členové 

Osobnostem, které se vynikajícím způsobem zasloužily o švýcarsko-české 
hospodářské vztahy nebo o Komoru, může členské shromáždění na návrh 
předsednictva propůjčit čestné členství. 

 
§ 8 Začátek a konec členství 

Členství vzniká přijetím. Končí vystoupením, smrtí, zrušením právnické osoby, 
konkurzem nebo vyloučením. Kdo se chce stát členem Komory, sdělí to 
sekretariátu k rukám předsednictva. Předsednictvo rozhodne o přijetí. Vstup 
do Komory v sobě zahrnuje uznání stanov. Odmítnutí žádosti o přijetí nemusí 
být zdůvodněno. 
 
Vystoupení se může realizovat pouze na konci obchodního roku při dodržení 
dvouměsíční výpovědní lhůty. Je třeba je oznámit prostřednictvím 
doporučeného dopisu sekretariátu. 
 
Člen může být vyloučen předsednictvem bez udání důvodů. Proti rozhodnutí 
předsednictva je možno podat odvolání k členskému shromáždění. Jeho 
rozhodnutí je konečné. 
 

§ 9 Právo hlasovat a volit 
 Každý člen je oprávněn hlasovat a volit na členském shromáždění. 

Právnické osoby vykonávají hlasovací právo prostřednictvím zplnomocněného 
zástupce. Jeden člen nemůže vykonávat více než tři zastoupení. Zastoupení 
vyžaduje písemnou plnou moc. 

 
§ 10 Práva a povinnosti členů 

Členové mají ve všech záležitostech odpovídajících účelu Komory nárok na 
bezplatné poradenství a pomoc ze strany sekretariátu, jakož i na bezplatné 
dodání veškerých publikací Komory. Sekretariát může požadovat zaplacení 
poplatků za časově náročné speciální zakázky, jakož i náhradu výdajů 
v hotovosti. 
 
Členové jsou povinni napomáhat úsilí Komory a podporovat je. Jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o důvěrných záležitostech Komory. 

 
 



 
§ 11 Členské příspěvky 

Členové jsou povinni platit roční příspěvky. Ty stanovuje vždy pro běžný rok 
členské shromáždění na návrh předsednictva. 
 
Členské příspěvky jsou splatné do jednoho měsíce od vystavení faktury. 

 
III. ORGANIZACE 
 
§ 12 Orgány 
 Orgány Komory jsou: 
 - členské shromáždění 
 - předsednictvo 
 - kontrolní orgán 
 
IV. ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
 
§ 13 Nejvyšší orgán 

Členské shromáždění je nejvyšším orgánem Komory. Je svoláváno 
předsednictvem. 

 
§ 14 Řádné členské shromáždění 

Řádné členské shromáždění se koná jednou ročně, nejpozději pět měsíců po 
uplynutí obchodního roku. 

Přísluší mu zejména: 
 - schválení zápisu z minulého členského shromáždění 
 - schválení výroční zprávy 
 - schválení účetní závěrky 
 - schválení zprávy kontrolního orgánu 
 - udělení absolutoria předsednictvu a případnému sekretariátu 
 - schválení rozpočtu 
 - stanovení ročních členských příspěvků 
 - volba předsednictva 
 - volba kontrolního orgánu 
 
§ 15 Mimořádné členské shromáždění 

Mimořádné členské shromáždění může být svoláno předsednictvem podle 
potřeby. 
 
Musí být svoláno, jestliže byl předložen písemně odůvodněný návrh, který je 
předkládán pětinou všech členů. 

 
§ 16 Svolání 

Pozvání na členské shromáždění se provádí písemně. Pozvánka musí být 
odeslána nejpozději 20 dnů před shromážděním 
 
Pozvánka musí obsahovat program jednání shromáždění. 
 
Změny stanov je třeba konkrétně uvést, přičemž v případě podstatných změn 
je třeba k pozvánce přiložit navrhovaný text. 

 



§ 17 Průběh 
 Členské shromáždění řídí předseda Komory nebo jeho zástupce. 
 

Každé řádně svolané členské shromáždění je usnášeníschopné. Rozhodnutí 
může přijímat pouze o záležitostech, které jsou uvedeny na pořadu jednání.  
 
Pokud stanovy nebo zákon nepředepisují jinak, přijímají se všechna 
rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných členů oprávněných hlasovat.  
V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. 
 
Všichni členové Komory jsou oprávněni hlasovat vždy jedním hlasem. Členové 
předsednictva a čestní členové mají rovněž právo hlasovat. 
 
Hlasování se zpravidla provádí veřejně zdvižením ruky. Členské shromáždění 
však může dvoutřetinovou většinou rozhodnout o tajném hlasování. 

 
V. PŘEDSEDNICTVO 
 
§ 18 Úkoly 
 Předsednictvo Komoru vede a zastupuje navenek. 

Jeho úkolem je provádět rozhodnutí členského shromáždění a kontrolovat 
sekretariát a pobočky, pokud jsou zřízeny. 

 
§ 19 Složení 
 Předsednictvo se skládá z maximálně 15 členů. 
 

Většinu předsednictva, včetně jeho prezidenta, tvoří osobnosti se švýcarskou 
státní příslušností. 
 
Při obsazování mandátů v předsednictvu je třeba podle možnosti brát zřetel na 
jednotlivá odvětví obchodu, průmyslu, hospodářství a služeb, jakož i na původ 
jednotlivých členů. 
 
Prezident Komory nebo jím pověřený člen předsednictva je členem 
předsednictva Obchodní komory Švýcarsko-Střední Evropa SEC, Curych. 
 
Členové předsednictva vykonávají svoji činnost zpravidla jako čestný úřad. 
Funkční období činí tři roky. Opětné zvolení je až do dosažení věku 70 let 
přípustné. 
 
Jestliže člen předsednictva během funkčního období odstoupí, může se 
předsednictvo doplnit dodatečnou volbou a dát tuto volbu potvrdit nejbližším 
řádným členským shromážděním. 

 
§ 20 Ustanovení předsednictva 

Členové předsednictva volí mezi sebou své funkcionáře. Prezident musí být 
navíc potvrzen členským shromážděním. 
 
Předsednictvo může sestavit organizační řád k vedení záležitostí a vyřizování 
úkolů a kompetencí případného sekretariátu. Tento řád musí být schválen 
členským shromážděním. 



 
§ 21 Výbory 

K vyjasnění a vyřízení zvláštních úkolů může předsednictvo ustanovit výbory, 
do nichž mohou být povoláni i členové, kteří nejsou členy předsednictva 

 
§ 22 Zasedání předsednictva, přijímání rozhodnutí 

Zasedání předsednictva svolává předseda. Předsednictvo je 
usnášeníschopné, když bylo řádně svoláno. Svoje rozhodnutí přijímá prostou 
většinou přítomných. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. 
 
O rozhodnutích se pořizují zápisy. 

 
§ 23 Podpisy 

Podpisové právo za Komoru vykonávají společně ve dvou prezident, 
viceprezident a případný jednatel. Předsednictvo podle potřeby zplnomocní 
další osoby oprávněné podepisovat. 

 
VI. SEKRETARIÁT 
 
§ 24 Vedení 

K vyřizování běžných záležitostí Komory předsednictvo určuje jednatele a 
sekretariát a rozhoduje o přijímání do pracovního poměru. 
 
Činnost jednatele a sekretariátu upravuje organizační řád. 
 
Jednatel a další pracovníci sekretariátu nemohou být řádnými členy Komory. 

 
VII. KONTROLNÍ ORGÁN 
 
§ 25 Kontrolní orgán 

Řádné členské shromáždění volí každoročně kontrolní orgán na dobu jednoho 
obchodního roku. Tento orgán může sestávat ze dvou řádných  členů Komory 
nebo jedné osoby s příslušnou specializací. 
 
Kontrolní orgán má za povinnost přezkoumat roční závěrku, stav pokladny a 
účetních knih. Nález svého přezkoumání písemně sdělí řádnému členskému 
shromáždění prostřednictvím předsednictva ve formě revizní zprávy. 

 
VIII. HOSPODAŘENÍ KOMORY 
 
§ 26 Hospodaření Komory 

Hospodaření Komory se řídí rozpočtem schvalovaným členským 
shromážděním  a příslušnými právními předpisy. 

 
§ 27 Finanční zdroje 
 Finanční zdroje Komory: 
 a) příspěvky členů 
 b) příjmy dle stanov 
 c) dary 
 d) účelové příspěvky 
 



IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
§ 28 Změna stanov a rozpuštění 

Změna stanov a rozpuštění Komory vyžadují souhlas ¾ členů přítomných 
resp. zastoupených na členském shromáždění. 

 
§ 29 Zvláštní ustanovení 
 Jednací jazyky Komory jsou němčina a čeština. 
 
 Zasedání předsednictva se musí vést výlučně v německém jazyce. 
 

Tyto stanovy jsou vypracovány v německém a v českém jazyce. Česká verze 
má rozhodující platnost. 

 
§ 30 Schválení 
 Tyto stanovy byly schváleny členským shromážděním dne 23. dubna 2008 
 
 
 
 
 
Praha, duben 2008 
 
 
 


