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PREAMBULE 
 
Vedeni společným zájmem přispívat k rozvoji a prohlubování vzájemných obchodních vztahů mezi 
Íránem, Českou republikou a Slovenskou republikou, rozhodli jsme se k jeho naplňování založit spolek 
s názvem Česko-Slovensko-Íránská obchodní komora, z.s. (dále také jen „komora“ nebo „spolek“). 
 
My,  
Jan Kavan, datum narození: 17. 10. 1946, bytem Praha 5, Klausova 13C/1357, PSČ 155 00; 
ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o. se sídlem Praha 6, Papírenská 6, PSČ 160 00, IČ: 257 71 043, 
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68719; 
„MOLD VIN CZ s.r.o.“ se sídlem Praha 6, Na Zátorce 590/12, PSČ 160 00, IČ: 606 46 918, zaps. 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146921; 
M a v e l, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1237, PSČ 256 01, IČ: 005 49 771, zaps. v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 176; 
EGERMANN, s.r.o. se sídlem Praha 1, Staré Město, Maiselova 38/15, PSČ 110 01, IČ: 622 42 652, 
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76388; 
Česká východní a.s. se sídlem Praha 6, Na Zátorce 590/12, PSČ 160 00, IČ: 492 41 532, zaps. 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2135; 
TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21, IČ: 014 82 840, zaps. 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443; 
ILC FACTORY a.s. se sídlem Plzeň, Severní Předměstí, Pod Všemi svatými 603/40, PSČ 301 00, IČ: 241 
26 403, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1609; 
 
jako zakladatelé prohlašujeme, že jsme se shodli na obsahu stanov ve znění dále uvedeném, čímž 
jsme, ve smyslu ustanovení § 218 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spolek založili. 
 
 

Část I. Obecná ustanovení 
 

Článek 1 
Název a sídlo  

 
1. Název spolku je: 

v českém jazyce:   Česko-Slovensko-Íránská obchodní komora, z.s. 
v angličtině:  Czech- Slovak-Iranian Chamber of Commerce, z.s. 

 
2. Sídlo spolku je: Praha 

 
Článek 2 

Účel komory 
 

1. Účelem komory, tedy její hlavní činností, je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování 
je založena. Tento účel je převážně realizován prováděním činností, které přispívají k rozvoji 
obchodních vztahů mezi Íránem, Českou republikou a Slovenskou republikou, podporou dovozu 
a vývozu výrobků a služeb, poskytováním služeb podnikatelům, napomáháním rozvoji 
ekonomických vztahů a spolupráce mezi podnikateli působícími ve všech třech dotčených 
zemích. 
 

2. Komora dále přispívá k navazování vztahů a rozvíjení úzké spolupráce s íránskými, českými a 
slovenskými státními orgány, sítí obchodních komor (spolků), asociacemi a podnikatelskými 
seskupeními, jakož i se všemi zainteresovanými veřejnými a soukromými subjekty, mimo jiné 
prostřednictvím realizace společných projektů a iniciativ a dále shromažďováním, analýzami a 



šířením ekonomických informací užitečných pro prohlubování spolupráce mezi podnikatelskými 
subjekty a rozvíjení obchodních příležitostí. 

 

3. Uvedeného účelu dosahuje komora zejména: 
a) rozvíjením kontaktů s ekonomickými a finančními subjekty, asociacemi, sociálními 

organizacemi a jinými hospodářskými a finančními subjekty na trhu za účelem podpory 
vzájemných íránsko-česko-slovenských vztahů v hospodářské a obchodní oblasti; 

b) činnostmi v oblasti komunikace, výměny informací a znalostí, prostřednictvím, zpráv, 
seznamů, specializovaných databází, konferencí a seminářů, reklamy ve sdělovacích 
prostředcích jakéhokoliv typu a ostatními činnostmi vhodnými pro dosažení tohoto účelu; 

c) asistenční a poradenskou činností pro podnikatelské subjekty směřující k podpoře rozvoje 
hospodářských a obchodních aktivit; 

d) napomáháním v prvotní orientaci a poté při konkretizaci mezinárodních příležitostí 
spolupráce mezi podnikatelskými subjekty, jakož i k příležitostem investování 
podnikatelských subjektů v jednotlivých zemích; 

e) činnostmi, které jsou zaměřeny na šíření ekonomické kultury; 
f) poskytováním základní podpory obchodním misím; 
g) systematickým shromažďováním a šířením povědomí o zákonech, ostatních právních 

předpisech, zvycích a zvyklostech v oblasti ekonomické, finanční, celní a daňové v dotčených 
zemích. 

 
4. Vedle hlavní činnosti, jak je tato definována v předchozích odstavcích tohoto článku, může 

komora vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání, jejímž účelem je podpora 
hlavní činnosti, a to v rámci předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.  
 

5. Zisk z činnosti komory lze použít pouze pro její činnost, včetně její správy. 
 

Část II. Členství 
 

Článek 3 
Členství, práva a povinnost členů 

 
1. Členství v komoře vzniká: 

a) zakladatelům komory při jejím založení; 
b) po vzniku komory přijetím za člena. 

 
2. Členství v komoře se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce. Členství 

v komoře je pro všechny jeho členy stejné, jednoho druhu.   
 
3. Členem komory se mohou stát zejména fyzické a právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem 

v Íránu, České republice nebo ve Slovenské republice. Je-li členem právnická osoba, zastupuje ji 
statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.  
 

4. Členem komory mohou být pouze bezúhonné osoby, v případě fyzických osob, osoby svéprávné. 
 

5. Členem komory se dále mohou stát osoby, podniky, podnikatelské subjekty, instituce a 
podobně, mající sídlo v jiném státě, než uvedeném v odstavci 2, pokud splňují podmínky 
uvedené v odstavci 3 tohoto článku stanov. 

 



6. Předpokladem pro přijetí uchazeče o členství v komoře je doporučení alespoň jednoho 
zakládajícího člena komory ze stejného nebo srovnatelného oboru podnikání (činnosti) jako je 
obor podnikání (činnosti) uchazeče o členství v komoře a kladné vyjádření správní rady k přijetí 
uchazeče. Doporučení pro přijetí uchazeče o členství v komoře, spolu s vyjádřením správní rady, 
je přílohou jeho písemné žádosti o přijetí za člena (přihlášky), která se doručuje představenstvu. 
O přijetí za člena rozhoduje představenstvo. Představenstvo rozhodne o přijetí uchazeče za 
člena vždy kladně, je-li přihláška doložena doporučením a kladným stanoviskem správní rady, jak 
uvedeno shora. Písemné rozhodnutí představenstva o přijetí, se doručuje uchazeči. Členství 
vzniká poté, co byly současně splněny následující podmínky: představenstvo rozhodlo kladně o 
žádosti uchazeče o členství a uchazeč zaplatil členský příspěvek ve výši a lhůtě uvedené 
v písemném rozhodnutí představenstva o přijetí. Představenstvo vždy odmítne přihlášku 
uchazeče o členství, jehož přijetí nebylo doporučeno v souladu s těmito stanovami. Podání 
žádosti nevede ke vzniku žádného práva ve prospěch uchazeče o členství. Podáním žádosti 
(přihlášky) o členství, projevuje uchazeč vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane 
členem spolku. 

 

7. Komora vede seznam členů. Do seznamu se zapisují základní identifikační údaje ohledně člena, a 
to obchodní firma/název, sídlo, identifikační číslo ohledně právnické osoby, jméno, příjmení, 
datum narození a bydliště, ohledně fyzické osoby a dále kontaktní údaje (telefon, e-mail). Do 
seznamu se zapisuje datum vzniku a zániku členství. Seznam členů je přístupný každému členovi 
v části, která se týká jeho zápisu. Toto oprávnění trvá i po zániku členství. Seznam členů může 
být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni.  

 

8. Členství v komoře zaniká: 
a) vystoupením člena z komory; v takovém případě končí jeho členství dnem doručení 

písemného oznámení o této skutečnosti představenstvu; 
b) vyloučením člena z komory na základě písemného rozhodnutí představenstva, a to z 

následujících důvodů: 
 člen porušuje stanovy, nebo prokazatelný způsobem a opakovaně jedná v příkrém 

rozporu s cíli a zásadami komory a poškozuje tak její zájmy a dobré jméno, 
 ohledně majetku člena bylo zahájeno insolvenční řízení, 
 člen je více než 3 měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku, který nezaplatil ani 

dodatečně, ve lhůtě poskytnuté mu představenstvem na základě výzvy k zaplacení, ve 
které byl současně upozorněn na tento následek, 

 člen opakovaně nedodržuje rozhodnutí orgánů komory, 
 člen byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin z nedbalosti 

související s podnikatelskou činností anebo veřejnou činností této osoby. 
 

Rozhodnutí o vyloučení se doručuje vyloučenému členovi, který může do 15 dnů od doručení 
tohoto rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí představenstva bylo přezkoumáno valnou 
hromadou. Návrh vyloučeného člena na přezkum rozhodnutí o vyloučení se doručuje 
představenstvu komory.  Valná hromada rozhodne o zrušení rozhodnutí o vyloučení člena, 
odporuje-li zákonu nebo těmto stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných 
odůvodněných případech. Vyloučený člen se může proti konečnému rozhodnutí komory o svém 
vyloučení obrátit se svým návrhem k soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, a to postupem 
a ve lhůtě stanovené v § 242 občanského zákoníku.  

 
9. V případě zániku členství, a to z jakéhokoliv důvodu, nemá dotčený člen, jehož členství zaniklo, z 

takového titulu žádná majetková ani jiná práva vůči komoře, ani nárok na vrácení členského 
příspěvku, či jeho poměrné části. 
 



10. Každý člen má právo volit a být volen do orgánů komory. 
 

Článek 4 
Členské příspěvky 

 
1. Člen komory je povinen přispívat na činnost komory členským příspěvkem, který se platí vždy na 

období kalendářního roku. Členský příspěvek se platí vždy ve výši stanovené pro kalendářní rok, 
a to bez ohledu na to, zda členství vzniklo k 1. 1. příslušného roku nebo kdykoliv v průběhu 
kalendářního roku.  
 

2. O výši členského příspěvku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva komory, a to vždy 
minimálně pro jeden kalendářní rok.  Výše členského příspěvku při založení komory činí 25.000,- 
Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). 

 

3. Splatnost členského příspěvku je do 31. 1. každého kalendářního roku, za který se členský 
příspěvek platí, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. Písemnou výzvu k zaplacení 
členského příspěvku zasílá komora členům nejpozději do 15. 1. kalendářního roku, za který má 
být členský příspěvek zaplacen. Člen, který je v prodlení se zaplacením členského příspěvku, a to 
déle než 15 dnů, ztrácí právo hlasovat na valné hromadě a nemá nárok na žádné další plnění ze 
strany komory do doby, než svůj dluh vůči komoře splní. 

  

4. Účetní rok pro účely placení členského příspěvku je totožný s kalendářním rokem; počíná 1. 
lednem a končí 31. prosincem. 

 

5. Valná hromada může rozhodnout o přiznání statutu tzv. čestného člena. Čestný člen nemá 
povinnost platit členský příspěvek a nemá hlasovací právo na valné hromadě. 

 
Článek 5 

Práva a povinnosti člena komory 
 
1. Člen má zejména tato práva: 

a) zúčastnit se zasedání valné hromady, požadovat a dostat na něm vysvětlení záležitostí 
spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady; hlasovat 
na ní a uplatňovat své návrhy; 

b) vyjadřovat se k hospodaření komory; 
c) vyjadřovat se k činnosti komory; 
d) volit a byt volen do orgánů komory, pokud tyto stanovy nestanoví jinak; 
e) využívat za podmínek stanovených představenstvem projekty komory; 
f) efektivně přispívat k naplňování účelu a cílů komory. 

 
2. Každý člen má jeden hlas. Člen je oprávněn hlasovat na valné hromadě pouze za předpokladu, že 

má řádně zaplacený členský příspěvek.  
 

3. Člen má zejména tyto povinnosti: 
a) platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek; 
b) dodržovat stanovy a plnit usnesení valné hromady a rozhodnutí představenstva; 
c) poskytovat komoře údaje nutné pro vedení seznamu členů a oznamovat změny těchto 

údajů; 
d) zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích a informacích získaných od komory, o jejích 

členech, jakož i o těch informacích, které by mohly mít charakter obchodního tajemství, a 
nejedná se o informace veřejně přístupné; 



e) aktivně podporovat komoru při naplňování jejího účelu; 
f) podílet se, podle svých možností, na činnostech a aktivitách pořádaných komorou. 

 
Část III. Organizace komory 

 
Článek 6 

Orgány komory 
 
1. Orgány komory jsou: 

a) valná hromada; 
b) správní rada; 
c) představenstvo; 
d) sekretariát a výkonný ředitel komory; 
e) komise а sekce. 

 
2. Za výkon funkce v orgánech komory může příslušet odměna, náhrada hotových výdajů a 

náhrada za ztrátu za promeškaný čas. Toto ustanovení se použije na členy představenstva a 
členy komisí a sekcí, pokud jsou zřízeny. Výkonný ředitel a zaměstnanci sekretariátu jsou 
v pracovně-právním poměru ke komoře. O výši jejich mzdy rozhoduje představenstvo. 
O výši odměny členů představenstva a členů komisí a sekcí, pokud jsou zřízeny, rozhoduje valná 
hromada na návrh správní rady. 

 
3. Pokud byla do orgánu komory zvolena právnická osoba, zastupuje ji v orgánu komory její 

statutární orgán. 
 

Článek 7 
Valná hromada 

 
1. Nejvyšším orgánem komory je valná hromada, kterou tvoří všichni její členové. Valnou hromadu, 

která schvaluje řádnou účetní závěrku, svolává k zasedání představenstvo tak, aby se konala 
nejpozději do 30. 6. příslušného roku. Představenstvo však svolá valnou hromadu kdykoliv je to 
nutné, požádá-li o to správní rada nebo alespoň třetina všech členů. V případě žádosti správní 
rady nebo alespoň jedné třetiny všech členů, je představenstvo povinno svolat valnou hromadu 
nejpozději do dvou měsíců od obdržení takové žádosti. 
 

2. Člena komory, právnickou osobou, zastupuje člen jejího orgánu způsobem zapsaným ve 
veřejném rejstříku nebo zmocněnec na základě písemné plné moci. Člen - fyzická osoba, se valné 
hromady účastní osobně, nebo zastoupen zmocněncem na základě písemné plné moci.  Z plné 
moci musí být zřejmé, zda byla udělena k zastupování na jedné či více valných hromadách.   

 
3. Každý člen má jeden hlas.  Hlasuje se veřejně, zdvihnutím ruky. 

 

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů komory. Valná 
hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.  

 

5. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou je povinno zaslat členům 
minimálně 15 dnů před datem konání valné hromady. Pozvánka obsahuje alespoň název a sídlo 
komory, datum, čas a místo konání valné hromady, její program a informaci, zda se jedná o 
řádnou nebo mimořádnou valnou hromadu. Pozvánka může byt doručena prostřednictvím 
držitele poštovní licence, elektronickou poštou na adresu uvedenou pro tyto účely členem 
anebo prostřednictvím internetových stránek komory, jestliže tak rozhodne představenstvo. 



 

6. Valná hromada rozhoduje usnesením. Do působnosti valné hromady patří, zejména: 
a) rozhodování o změně stanov; 
b) rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva; 
c) rozhodování o volbě členů správní rady; 
d) rozhodování o činnosti komory pro další roční období; 
e) schvalování rozpočtu; 
f) schvalování výsledku hospodaření; 
g) rozhodování o zřízení sekcí a komisí; 
h) rozhodování o zrušení komory a její likvidaci; 
i) rozhodování o jmenování likvidátora; 
j) rozhodování o fúzi s jiným spolkem; 
k) rozhodování o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí ke svému rozhodnutí, nebo 

které zákon nebo tyto stanovy svěřují do kompetence valné hromady a nejsou v působnosti 
jiného orgánu komory. 

 
7. Valná hromada zvolí předsedajícího a zapisovatele. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí 

valnou hromadu předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. Pokud 
představenstvo nemá předsedu představenstva, řídí valnou hromadu do doby zvolení jejích 
orgánů představenstvem pověřený člen představenstva. 
 

8. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. 
Vyhotovení zápisu z jednání valné hromady zajišťuje představenstvo do 30 dnů od jeho 
ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo valnou hromadu svolal, kdy se konala, kdo ji zahájil, 
kdo valné hromadě předsedal, event. jaké další orgány (činovníky) valná hromada zvolila, jaká 
přijala usnesení a kdy byl zápis vyhotoven. 

 

 
Článek 8 

Správní rada 
 
1. Správní rada je strategickým orgánem komory. 

  
2. Správní rada má maximálně 17 (sedmnáct) členů. Při založení komory je členem správní rady 

každý zakládající člen. O volbě nového člena správní rady rozhoduje valná hromada na návrh 
správní rady. V případě zániku členství zakládajícího člena v komoře, zaniká i členství ve správní 
radě. 

 

3. Ohledně zastupování člena komory ve správní radě se použije přiměřeně ustanovení článku 7 
odst. 2 stanov. 

 

4. Každý člen správní rady má jeden hlas.  Hlasuje se veřejně, zdvihnutím ruky. 
 

5. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech jejích členů. Správní rada 
rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. 

 

6. Zasedání správní rady svolává představenstvo písemnou pozvánkou, zpravidla 1x za tři měsíce. 
Pozvánka se zasílá členům správní rady alespoň 15 dnů před datem zasedání. Pozvánka obsahuje 
alespoň název a sídlo komory, datum, čas a místo zasedání správní rady a navržený program. 
Pozvánka se doručuje prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronickou poštou na adresu 



uvedenou pro tyto účely členem anebo prostřednictvím internetových stránek komory, jestliže 
tak rozhodne představenstvo. 

 

7. Do působnosti správní rady patří, zejména: 
a) zpracovává strategii činnosti komory se zaměřením na dosažení jejího účelu; 
b) předkládá valné hromadě návrh na volbu a odvolání členů představenstva; 
c) vyjadřuje se k žádostem o přijetí za člena komory; 
d) předkládá valné hromadě návrh na přijetí nového člena správní rady. 

 
8. O jednání správní rady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zabezpečuje představenstvo komory 

do 30 dnů.  
 

Článek 9 
Představenstvo 

 
1. Statutárním orgánem komory je představenstvo. Představenstvo má 5 (pět) členů. 

Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Člen 
představenstva musí být současně členem správní rady, v případě právnické osoby zástupcem 
a/nebo pověřeným zástupcem člena správní rady – právnické osoby.  
 

2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada na návrh správní rady. Funkční období 
člena představenstva je pět let. Pokud počet členů představenstva neklesl pod polovinu, mohou 
členové představenstva kooptovat náhradní členy představenstva, a to do nejbližšího zasedání 
valné hromady, která bude mít na programu volbu členů představenstva.  

 

3. Představenstvo: 
a) vede seznam členů; 
b) zajišťuje vedení účetní evidence; 
c) svolává valnou hromadu; 
d) rozhoduje o přijetí nových členů; 
e) rozhoduje o vyloučení členů; 
f) rozhoduje o otázkách, které do jeho působnosti svěřují tyto stanovy a zákon; 
g) organizuje činnost komory; 
h) zajišťuje správu majetku komory; 
i) zajišťuje přípravu rozpočtu, zprávu o jeho plnění a dalších materiály pro jednání valné 

hromad; 
j) činí opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti komory; 
k) zajišťuje personální obsazení sekretariátu komory a jmenuje výkonného ředitele; 
l) rozhoduje o zřízení pobočného spolku; 
m) vyhotovuje úplné znění stanov spolku. 

 
4. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva, popř. místopředseda 

představenstva, zpravidla jedenkrát za tři měsíce. Z jednání se pořizuje zápis. 
 

5. Představenstvo rozhoduje většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy. 

 

6. Zasedání a přijetí jeho rozhodnutí může proběhnout i prostřednictvím e-mailové komunikace či 
konferenčního hovoru.  Z takto konaného zasedání je pořizován zápis.  

 

 



7. Prvními členy představenstva jsou:  
a) Jan Kavan, nar.: 17. 10. 1946, bytem Praha 5, Klausova 13C/1357, PSČ 155 00 
b) RNDr. Miloš Kužvart, nar.: 20. 11. 1960, bytem Praha 9, Satalice, Filipovského 567/17, PSČ 

190 15 
c) Jaroslav Masopust, nar.: 28. 3. 1957, bytem Praha 2, Vinohrady, Vocelova 474/11, PSČ 120 

00 
d) Ing. Jan Šíp, nar.: 20. 3. 1960, bytem Benešov, Konopišťská 967, PSČ 256 01 
e) Mgr. Nikola Uksová, nar.: 1. 3. 1985, bytem Praha 1, Staré Město, Jilská 451/20, PSČ 110 00 

 
Článek 10 

Zastupování komory 
 
1. Komoru zastupují vždy dva členové představenstva společně. 

 
2. Podepisování za komoru se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy společně dva 

členové představenstva.  
 

Článek 11 
Sekretariát a výkonný ředitel 

 
1. Sekretariát je výkonným a administrativním orgánem komory. 

 
2. Sekretariát zabezpečuje zejména: 

a) činnost komory podle schváleného plánu; 
b) administrativní činnosti, objednávání služeb; 
c) plnění úkolů uložených mu představenstvem; 
d) ediční činnost; 
e) zpracování návrhů organizačních opatření pro realizaci připravovaných akcí a po jejich 

schválení odpovídá za jejich plnění; 
f) technickoadministrativní servis komory (vedení evidence členské základny, báze ediční 

činnosti, pořizování zápisů z jednání orgánů komory, vedení jejich korespondence apod.); 
g) public relations komory; 
h) informování představenstva o rozpočtu komory a stavu jeho čerpání a o plnění úkolů 

uložených mu představenstvem. 
 
3. Předseda představenstva je zpravidla výkonným ředitelem; jinak výkonného ředitele jmenuje a 

odvolává představenstvo na návrh správní rady. 
 

4. Pravomoci výkonného ředitele, sekretariátu a náplň jejich činností stanoví rozhodnutím 
představenstvo. 

 

5. Výkonný ředitel řídí sekretariát. 
 

6. Mzdy výkonného ředitele a zaměstnanců sekretariátu se financují z prostředků komory. 
 

Článek 12 
Komise a sekce 

 
Pro řešení odborných otázek majících vztah k činnosti komory může představenstvo na návrh správní 
rady rozhodnout o zřízení komisí, skládající se z členů komory a přizvaných odborníků v dané oblasti. 
 



Část IV. Hospodaření 
 

Článek 13 
Hospodaření komory 

 
1. Hospodaření komory se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České 

republiky. 
 

2. Komora hospodaří vlastním jménem a na vlastní účet. Komora nevyvíjí činnost za účelem 
dosažení zisku, a proto veškeré příjmy, i případný zisk z činnosti komory, bude vždy určen 
výhradně k naplnění účelu, pro který je komora zřízena. 

  

3. Komora účtuje dle pravidel účetnictví, určených pro subjekty, které nejsou založené za účelem 
dosažení zisku. Komora pro svou činnost zřizuje účet u peněžního ústavu. 

 
Článek 14 

Zdroje finančních prostředků 
 

1. K zajištění financování svojí činnosti, získává komora finanční prostředky, zejména z: 
a) členských příspěvků; 
b) dotací; 
c) dobrovolných příspěvků; 
d) darů a odkazů; 
e) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti. 

 
2. Získané finanční prostředky budou evidovány v souladu s právním řádem České republiky a 

budou vynakládány na zabezpečení činnosti komory v souladu s těmito stanovami a usneseními 
valné hromady a dalších orgánů komory. Obdobně bude komora postupovat v případě, že obdrží 
věcné plnění. 
 

3. Pokud komora dostane účelové dotace nebo příspěvky, je nakládání s těmito prostředky možné 
jen v rámci vázaného účelu. Jednotliví členové nemají k takto získaným prostředkům žádná 
práva. 

 
Článek 15 

Zrušení a likvidace komory 
 

1. O zrušení spolku s likvidací a o jmenování likvidátora rozhoduje valná hromada, která též 
rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem komory, který zůstane, po zaplacení všech 
dluhů. 
 

2. Likvidátor sestaví soupis jmění a zpřístupní jej v sídle komory. Likvidátor vydá proti úhradě 
nákladů každému členovi, který o to požádá, soupis jmění. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu 
pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro splnění dluhů komory. 

 

3. V ostatním se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, zejména § 269 a následující, o 
likvidaci spolku. 

 
 
 
 



Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zakladatelé jsou prvními členy komory. 

 
2. Záležitosti těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 SB., občanským 

zákoníkem. 
 

My, níže podepsaní zakladatelé prohlašujeme a podpisem těchto stanov stvrzujeme, že jsme se 

shodli na obsahu stanov ve znění shora uvedeném. 

V Praze dne 14. srpna 2015     V Praze dne 14. srpna 2015 

 

__________________________    _________________________ 
Jan Kavan       ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o. 
 

V Praze dne 14. srpna 2015     V Praze dne 14. srpna 2015 

 

__________________________    _________________________ 
„MOLD VIN CZ s.r.o.“      M a v e l, a.s. 
 

V Praze dne 14. srpna 2015     V Praze dne 14. srpna 2015 

 

__________________________    ___________________________ 
EGERMANN, s.r.o.      Česká východní a.s.  
 

V Praze dne 14. srpna 2015     V Praze dne 14. srpna 2015 

 

__________________________    _________________________ 
TATRA TRUCKS a.s.      ILC FACTORY a.s. 
 

 

 


