
      

   

 

S T A N O V Y 

ITALSKO-ČESKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORY 

 

Čl. 1 
NÁZEV, SÍDLO A DOBA TRVÁNÍ 

1. Název komory je Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora (italsky Camera di 
Commercio e dell’Industria mista Italo-Ceca) dále „Komora“. 

2. Komora byla založena a působí podle zákona č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím 
a podle italského zákona č. 518 ze dne 1. července 1970 o reorganizaci italských obchodních komor 
v zahraničí.  

3. Sídlem Komory je Praha, Česká republika. Komora může pro dosahování svého účelu založení 
zřizovat v jiných městech své zastoupení, afilace a jiné organizační jednotky. 

4. Komora byla založena na dobu neurčitou.  

 

Čl. 2 
ÚČEL ZALOŽENÍ 

1. Účelem založení Komory je podporovat podnikatelskou spolupráci a rozvoj hospodářských a 
obchodních vztahů mezi Českou republikou a Italskou republikou. Komora tohoto účelu dosahuje 
zejména následujícími činnostmi:  

a. prováděním iniciativ, rozvojem kontaktů a prohlubováním vztahů s orgány, institucemi, 
společnostmi, obchodními komorami, spolky, ústavy a jinými podnikatelskými, finančními, 
ekonomickými, propagačními a kulturními subjekty jak v České, tak Italské republice; 

b. provozováním komunikačních, informačních, publikačních a vzdělávacích aktivit; 

c. organizováním propagace a hospodářských misí a delegací, účastí na veletrzích a jiných 
projektech zaměřených na vyhledávání a využívání obchodních příležitostí ve prospěch 
českých a italských subjektů; 

d. přímým a nepřímým poskytováním služeb orientace na trhu, asistence a poradenství italským 
ekonomickým subjektům, které působí nebo hodlají působit na území České republiky, a 
českým ekonomickým subjektům, které působí nebo hodlají působit v Italské republice.  

2. Komora své činnosti provádí bez vytváření zisku, přesto je k dosažení svého účelu založení 
oprávněna podnikat za úplatu různé iniciativy, realizovat projekty a poskytovat služby.  

3. Komora v žádném případě a z žádného důvodu nesmí mezi své členy rozdělovat zisk, kapitálové 
rezervy nebo zůstatky zvláštních fondů nebo příjmy z prováděných činností či poskytovaných služeb.  

 

Čl. 3 
ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

1. Členy Komory se mohou stát fyzické a právnické osoby, které se zaváží k dodržování těchto Stanov 
a splnění podmínek, které jsou v nich uvedeny.  

2. Fyzické osoby se mohou stát členy Komory, pokud jsou bezúhonné a nebyly nikdy pravomocně 
odsouzeny za úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin související s jejich podnikatelskou, 
obchodní nebo veřejnou činností.  

3. Právnické osoby se mohou stát členy Komory, pokud nebyly nikdy pravomocně odsouzeny za 
úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin související s jejich podnikatelskou, obchodní nebo 
veřejnou činností. Na statutární orgán členů – právnických osob a jejich fyzické kontaktní osoby, 
s nimiž je Komora v kontaktu, se vztahují i ustanovení uvedená v předchozím odst. 2 tohoto článku. 

4. Ve smyslu těchto Stanov se na subjekty bez právní subjektivity použijí ustanovení upravující členství 
právnických osob. 



      

   

 

5. Každý člen Komory je oprávněn aktivně se podílet na jejím chodu a za tímto účelem předkládat 
písemné návrhy k rukám předsedy, představenstva a generálního tajemníka.  

6. Každého člena Komory, který nezaplatil ve lhůtě splatnosti členský příspěvek, poplatek za účast na 
činnostech, ke kterým se přihlásil, anebo úplatu za služby, které mu byly poskytnuty, může Komora 
z důvodu prodlení se zaplacením dlužné částky písemně napomenout a uložit mu náhradní lhůtu 
k plnění. Za těchto okolností není napomenutý člen oprávněn čerpat jakékoli plnění Komory až do 
úplného zaplacení dlužné částky. 

7. Seznam členů je uveřejňován na oficiálních komunikačních prostředcích Komory.   

 

Čl. 4 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

1. Roční členské období počíná 1. ledna a končí 31. prosincem.  

2. Členové Komory se pouze pro účely stanovení výše členského příspěvku rozdělují do následujících 
skupin:  

a. fyzické osoby, které neprovozují podnikatelské činnosti, 

b. osoby samostatně výdělečně činné bez zaměstnanců, 

c. právnické osoby bez zaměstnanců, 

d. osoby samostatně výdělečně činné a právnické osoby s počtem zaměstnanců od 1 do 5, 

e. osoby samostatně výdělečně činné a právnické osoby s počtem zaměstnanců od 6 do 50, 

f. osoby samostatně výdělečně činné a právnické osoby s počtem zaměstnanců od 51 do 100, 

g. osoby samostatně výdělečně činné a právnické osoby s počtem zaměstnanců více než 100 a 

h. podporující členové. 

3. Členské příspěvky se platí vždy na jeden rok a jejich výši pro každou skupinu členů stanovuje 
představenstvo.  

4. Komora členům rozesílá písemnou žádost k zaplacení členského příspěvku počínaje 1. lednem 
každého ročního členského období nebo následně po vzniku členství nového člena. V případě, že 
představenstvo schválí vznik členství v Komoře po 1. září, členský příspěvek se na tento rok snižuje 
o polovinu. Členský příspěvek nesmí být v žádném případě snižován, jeho platba nemůže být 
pozastavena nebo být předmětem jakéhokoliv jednání.  

5. Členové jsou povinni Komoře sdělit počet svých zaměstnanců a vždy k 31. prosinci každého roku 
sdělit jeho případnou změnu, pokud by v následujícím roce vedla k přechodu do jiné skupiny (viz 
skupiny členů uvedené v předchozím odst. 2 tohoto článku).  

 

Čl. 5 
VZNIK ČLENSTVÍ  

1. Žadatel o členství v Komoře, musí za použití oficiálního formuláře podat písemnou žádost. Podání 
žádosti však uchazeči neuděluje žádné právo na členství v Komoře.  

2. Předseda Komory přijme žádost o členství, která bude splňovat podmínky uvedené v těchto 
Stanovách, a předloží ji představenstvu k projednání a schválení na jeho nejbližším zasedání.  

3. Představenstvo rozhodne o přijetí žadatele za člena Komory na základě svého samostatného a 
neodvolatelného rozhodnutí. Žadatel se poté stává členem Komory v návaznosti na schválení jeho 
žádosti o členství. Pokud ke schválení žádosti o členství nedojde, takový žadatel může novou žádost 
podat až po uplynutí tří měsíců od rozhodnutí představenstva.  

4. Období členství v Komoře je roční a bez dalšího se obnovuje o následující jeden rok, pokud člen své 
členství písemně nevypoví nejpozději do 31. prosince probíhajícího roku. Po uplynutí tohoto termínu 
Komora členu zašle žádost o zaplacení členského příspěvku na následující rok a člen je povinen jej 
zaplatit.  



      

   

 

 

Čl. 6 
UKONČENÍ ČLENSTVÍ 

1. Členství v Komoře může být ukončeno jeho vypovězením nebo zánikem, případně vyloučením 
člena.  

2. Člen může své členství vypovědět formou písemného sdělení zaslaného Komoře. V takovém 
případě členství končí k 31. prosinci ročního členského období, ve kterém byla žádost Komoře 
doručena.  

3. Členství členu, který je fyzickou osobou, zaniká smrtí nebo omezením svéprávnosti, nebo pokud jde 
o osobu samostatně výdělečně činnou, i ukončením platnosti živnostenského oprávnění nebo 
výkonu profese. Členství členu, který je právnickou osobou, zaniká ke dni jeho výmazu z veřejného 
rejstříku. 

4. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o vyloučení člena, pokud:  

a. nesplňuje podmínky uvedené v ustanoveních odst. 1, 2 a 3 čl. 3; 

b. byl písemně napomenut podle ustanovení čl. 3 odst. 6 a neprovedl úhradu dlužné částky ani 
v náhradním termínu stanoveném v napomenutí; 

c. dopustil se hrubého porušení Stanov nebo Etického kodexu; 

d. jednal ve zjevném rozporu s účelem založení Komory; 

e. sjednal nebo dopustil situaci, která může Komoře způsobit škodu, poškodit její dobré jméno 
nebo pověst. 

Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být dotčenému členu sděleno písemně. Dotčený člen 
může proti takovému rozhodnutí podat písemné odvolání nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí k rukám čestné rady, která je povinna ve věci rozhodnout nejpozději do 30 dnů od 
doručení odvolání. Do uplynutí termínu pro podání odvolání nebo pro rozhodnutí čestné rady v 
případě jeho podání je účast člena pozastavena.  

5. Představenstvo je pro důvody uvedené v ustanovení předchozího odst. 4 tohoto článku oprávněno 
pozastavit dotčenému členu členství a vyzvat jej k poskytnutí informací a vysvětlení, předložení 
dokumentace nebo uskutečnění jednání pro účely objasnění a vyřešení jeho situace. Rozhodnutí o 
pozastavení členství musí být dotčenému členu doručeno písemně a je okamžitě účinné. 
Představenstvo je povinno o zrušení pozastavení členství nebo o vyloučení člena z Komory 
rozhodnout nejpozději do 12 měsíců. Pokud by se představenstvo do tohoto termínu nijak 
nevyjádřilo, platí, že pozastavení členství bylo zrušeno. Člen s pozastaveným členstvím nesmí 
uplatňovat práva člena Komory a nesmí se ani účastnit jejích činností.  

6. Vypovězení, pozastavení členství nebo vyloučení člena se nedotýká jeho povinnosti splatit své 
případné dluhy vůči Komoře včetně zaplacení členského příspěvku na příslušný rok.  

 

Čl. 7 
ORGÁNY KOMORY 

1. Komora má následující orgány: 

a. Valná hromada.  

b. Představenstvo.  

c. Předseda.  

d. Dozorčí rada. 

e. Čestná rada. 

f. Generální tajemník. 

2. S výjimkou generálního tajemníka, který je zaměstnancem Komory, členové orgánů uvedených 
v předchozím odst. 1 tohoto článku své funkce vykonávají bezúplatně.  



      

   

 

3. Zasedání orgánů Komory mohou být prováděna i mimo zasedání (distančně) v písemné formě 
anebo za pomoci elektronických a jiných technických zařízení umožňujících spojení na dálku podle 
upřesnění uvedeného na pozvánce a za dodržení těchto Stanov a ustanovení platných právních 
předpisů.  

4. Pokud by v jakémkoliv hlasování orgánu Komory podle těchto Stanov došlo k rovnosti hlasů, bude 
rozhodujícím hlas předsedy příslušného orgánu.  

 

Čl. 8 
VALNÁ HROMADA 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory. Každý člen Komory má právo účastnit se  valné 
hromady a hlasovat na ní ve formách a v rozsahu, které jsou uvedeny v těchto Stanovách.  

2. Člen, který je právnickou osobou, se valné hromady účastní prostřednictvím svého statutárního 
orgánu nebo své kontaktní fyzické osoby, která disponuje příslušnou písemnou plnou mocí. Člen, 
který je samostatně výdělečnou osobou, se valné hromady účastní osobně nebo prostřednictvím své 
kontaktní fyzické osoby, s níž je Komora v kontaktu a disponuje příslušnou písemnou plnou mocí. 

3. Každý člen je oprávněn být na valné hromadě zastoupen na základě příslušné písemné plné moci 
udělené jinému členu, který je fyzická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná, případně 
zástupci člena, který je právnickou osobou. Plná moc nesmí být udělena osobě, která není členem 
Komory. Jedna osoba může přijmout nejvýše pět plných mocí a zmocněnec se ohledně přijatých 
plných mocí nesmí nechat dále zastupovat.  

4. Plná moc vystavená členem, který je právnickou osobou, musí být podepsána statutárním orgánem 
a musí k ní být připojen výpis z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku, který nebyl 
vydán dříve než 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Plná moc musí být Komoře předána 
nejpozději do ukončení prezentace na valné hromadě.  

5. Člen, jehož žádost o členství byla schválena v roce konání valné hromady, není oprávněn na jejím 
zasedání hlasovat, nicméně je oprávněn se jí účastnit.  

6. Člen Komory není oprávněn na valné hromadě hlasovat v případě, že:  

a. nezaplatil členský příspěvek do osmého dne přede dnem konání valné hromady; 

b. byl již písemně napomenut podle čl. 3 odst. 6 kvůli prodlení s placením; 

c. bylo pozastaveno jeho členství. 

7. Každý člen Komory, nezávisle na tom, do jaké skupiny členů ve smyslu čl. 4 odst. 2 patří, disponuje 
jedním hlasem.  

8. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně a svolává ji předseda představenstva nebo v jeho 
zastoupení místopředseda představenstva.  

9. Předseda představenstva je oprávněn valnou hromadu svolat pokaždé, kdy to bude považovat za 
potřebné, nicméně je povinen valnou hromadu svolat:  

a. do 30 dnů od rozhodnutí představenstva, které určuje její svolání; 

b. do 30 dnů od obdržení písemné žádosti o její svolání od nejméně jedné třetiny členů.  

10.Pozvánka na valnou hromadu musí být oprávněným osobám zaslána písemně a nejméně 20 dnů 
přede dnem stanoveným pro její konání a nejméně 30 dnů před konáním valného hromady, na jejímž 
programu dne jsou volby. Pozvánka musí uvádět program dne a místo, datum a hodinu zasedání 
valné hromady na první a druhé svolání. Mezi prvním a druhým svoláním musí být zachován časový 
interval nejméně 15 dnů.  

11.Na zasedání valné hromady jsou pozváni velvyslanec Italské republiky v Praze a vedoucí 
obchodního oddělení buď osobně, nebo zastoupeni jiným členem diplomatického sboru 
Velvyslanectví. Předseda je oprávněn na zasedání valné hromady pozvat i jiné osoby jako 
posluchače. 

12.Valné hromadě předsedá předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda. Předseda valné 
hromady je oprávněn navrhnout osoby do funkce zapisovatele a sčitatele hlasů, případně i do jiných 



      

   

 

funkcí potřebných pro konání valné hromady.  

13.Valná hromada je řádně ustanovena a usnášeníschopná, pokud byla svolána podle těchto stanov a 
je na ní přítomno více než jedna třetina členů disponujících hlasovacím právem, jedná-li se o 
zasedání na první svolání, a více než jedna desetina členů disponujících hlasovacím právem, jedná-
li se o zasedání na druhé svolání. 

14.Valná hromada:  

a. rozhoduje o návrzích představenstva a jednotlivých členů; 

b. rozhoduje o roční zprávě o hospodaření vypracované představenstvem; 

c. rozhoduje o účetní závěrce za předchozí období činnosti; 

d. projednává rozpočet; 

e. volí členy představenstva; 

f. volí členy dozorčí rady; 

g. volí členy čestné rady; 

h. rozhoduje o návrzích změny Stanov a Etického kodexu a  

i. rozhoduje o zrušení a zániku Komory.  

15.Hlasování na valné hromadě je veřejné a provádí se zdvihnutím ruky nebo zdvihnutím hlasovacího 
lístku. V případě přijímání rozhodnutí valná hromada nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. V 
případě, že takový návrh nebyl předložen nebo nebyl schválen, valná hromada pokračuje v hlasování 
o dalších návrzích v pořadí, ve kterém byly předloženy.  

16.Rozhodnutí valné hromady se přijímají absolutní většinou přítomných členů s právem hlasovat. 
Rozhodnutí o změně Stanov a Etického kodexu a rozhodnutí o změně programu valné hromady se 
přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných členů s právem hlasovat.  

17.O rozhodnutích valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují orgány valné hromady, Předseda 
Komory a generální tajemník. Do zápisů z valných hromad mohou v sídle Komory nahlížet členové, 
kteří o to požádají. Zápisy z valných hromad nemohou být zasílány.  

18.Valná hromada může rozhodnout o zrušení Komory, pokud byl tento návrh řádně uveden na jejím 
programu a byl přijat absolutní většinou členů disponujících hlasovacím právem.   

 

Čl. 9 
PŘEDSTAVENSTVO 

1. Představenstvo je složeno z 12 členů, kteří jsou fyzickými osobami. Členy představenstva volí valná 
hromada a podle ustanovení těchto Stanov je jejich funkční období tříleté.  

2. Představenstvo má veškeré pravomoci pro uskutečňování běžných a mimořádných jednání, která 
nejsou výslovně vyhrazena do působnosti jiných orgánů Komory, určuje řídicí, správní a organizační 
směry Komory a projednává veškeré její provozní záležitosti. 

3. První zasedání představenstva po jeho zvolení svolává generální tajemník nejpozději do 30 dnů od 
konání valné hromady, na jejímž programu byly volby. Pokud se tak z jakéhokoli důvodu nestane, 
první zasedání představenstva může svolat jakýkoli nově zvolený člen představenstva. 
Představenstvo na svém prvním zasedání zvolí z řad svých členů předsedu a dva místopředsedy. 

4. Představenstvo svolává jeho předseda, který předsedá jeho zasedání. Zasedání představenstva se 
koná nejméně jednou za tři měsíce, nicméně:  

a. pro schválení účetní závěrky za předchozí období činnosti se musí konat do 31. března 
každého roku; 

b. pro schválení rozpočtu a plánu činností na následující rok se musí konat do 31. prosince 
každého roku; 

c. z důvodu jeho konání na základě písemné žádosti ze strany nejméně jedné třetiny členů  se 
musí konat nejpozději do 30 dnů od jejího doručení předsedovi představenstva. 



      

   

 

Pokud pro shora uvedené případy předseda představenstva zasedání do daných termínů nesvolá, 
je tak v jeho zastoupení povinen provést místopředseda představenstva. Pokud by ke svolání ani 
takto z jakéhokoli důvodu nedošlo, představenstvo svolá generální tajemník.  

5. Pozvánka musí uvádět program dne a místo, datum a hodinu zasedání představenstva a musí být 
oprávněným osobám zaslána písemně a nejpozději do 5 dnů přede dnem stanoveným pro jeho 
konání. Platí, že jakákoli vada svolání je zhojena, pokud se zasedání představenstva účastní 
všechny oprávněné osoby.   

6. Na zasedání valné hromady jsou pozváni Velvyslanec Italské republiky v Praze a vedoucí 
obchodního oddělení buď osobně, nebo zastoupeni jiným členem diplomatického sboru 
Velvyslanectví. Předseda je oprávněn pozvat i jiné osoby jako posluchače. 

7. Představenstvo je řádně ustanovené a usnášeníschopné, pokud: 

a. bylo svoláno za dodržení těchto Stanov; 

b. účastní se jej předseda představenstva nebo v případě jeho nepřítomnosti nejméně jeden 
místopředseda; 

c. účastní se jej nejméně nadpoloviční většina členů představenstva.   

8. Představenstvo rozhoduje o bodech uvedených na programu dne na neveřejných zasedáních . 
Změny programu dne lze provádět na základě předchozího souhlasu všech členů představenstva, 
kteří jsou přítomni na řádně ustanoveném zasedání. 

9. Rozhodnutí představenstva jsou přijímána veřejným hlasováním a většinou hlasů přítomných členů, 
pokud těmito Stanovami není určeno jinak. Rozhodnutí mohou být přijímána i tajným hlasováním, 
pokud byla taková žádost schválena většinou přítomných členů. 

10.O rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který se dodatečně schvaluje na následujícím 
zasedání představenstva a archivuje se v sídle Komory. Do zápisů mohou v sídle Komory nahlížet 
členové, kteří o to požádají. Zápisy se nesmí zasílat ani z nich pořizovat fotokopie. Pokud zápisy 
obsahují citlivé údaje nebo důvěrné informace, je třeba tato místa ze zápisu vynechat.  

11.Představenstvo je pro úpravu zvláštních činností, projektů a situací oprávněno schvalovat kodexy a 
provozní předpisy. 

12.Představenstvo může na základě jednomyslného a odůvodněného rozhodnutí navrhnout valné 
hromadě jmenovat do funkce čestného předsedy fyzické osoby, které se mimořádným způsobem 
zasloužily o rozvoj Komory a dosažení jejího účelu založení. Čestní předsedové jsou oprávněni 
účastnit se zasedání představenstva a valné hromady bez hlasovacího práva. Funkce čestného 
předsedy se uděluje na dobu neurčitou a může zaniknout odstoupením čestného předsedy nebo 
jeho odvoláním ze strany valné hromady na základě jednomyslného a odůvodněného návrhu 
představenstva. 

13.V případě volby členů představenstva valná hromada podle ustanovení odst. 15 článku 8 nejdříve 
hlasuje o návrhu představenstva, který musí obsahovat úplnou kandidátní listinu. O tomto návrhu se 
hlasuje veřejně pouze jednou čili hlasuje se o všech kandidátech společně. V případě, že takový 
návrh předložen nebyl nebo nebyl valnou hromadou schválen, hlasuje se o kandidátech, jejichž 
kandidátní listiny byly podle těchto Stanov řádně předloženy a za dodržení pokynů uvedených na 
pozvánce. V takovém případě se hlas vyznačuje na volebním lístku, který obsahuje všechna jména 
jednotlivých kandidátů včetně těch, která byla uvedena v návrhu představenstva. Každý člen může 
vyjádřit nejvýše dvanáct preferencí. 

14.Představenstvo je v případě odstoupení člena představenstva nebo zániku jeho funkce podle 
ustanovení následujícího článku 10 oprávněno volné místo obsadit přibráním člena, který splňuje 
podmínky uvedené v těchto Stanovách. Funkce přibraného člena trvá až do ukončení funkčního 
období představenstva, které jej jmenovalo. 

15.Představenstvo je v případě odstoupení jednoho nebo více členů představenstva nebo zániku jejich 
funkce oprávněno přijímat rozhodnutí bez jakéhokoli omezení. Pokud se odstoupení členů nebo 
zánik jejich funkce týkají většiny členů představenstva, funkční období představenstva bez dalšího 
zaniká a předseda je v takovém případě povinen svolat valnou hromadu nejpozději do 30 dnů.  

 



      

   

 

Čl. 10 
ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA 

1. Funkci člena představenstva může zastávat jen fyzická osoba s postavením člena  Komory, který je 
fyzickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou, případně zástupce člena Komory, který 
je právnickou osobou. 

2. Každý člen Komory disponující právem k hlasování na valné hromadě je oprávněn sám sebe 
navrhnout do funkce člena představenstva způsoby a v rozsahu uvedenými v těchto Stanovách. Pro 
platnost takové kandidatury musí být návrh jeho vlastní osoby:  

a. doručen v písemné formě nejpozději do 20 dnů předcházejících dni konání valné hromady, na 
jejímž programu dne jsou volby; 

b. doplněn stručným životopisem kandidáta, kterým je fyzická osoba, vyhotoveným v italském 
jazyce a v českém jazyce. 

Doručené řádné návrhy budou zveřejněny prostřednictvím oficiálních sdělovacích prostředků 
Komory.  

3. Člen představenstva nemůže výkon svých funkcí převést na třetí osoby ani jiné členy 
představenstva. 

4. Člen představenstva je povinen předsedu představenstva okamžitě a písemně informovat o vzniku 
jakékoli situace, která by byla s jeho funkcí neslučitelná. 

5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit formou písemného sdělení zaslaného každému 
členu představenstva nebo generálnímu tajemníkovi. Účinnost odstoupení z funkce nastává ode dne 
prvního nejbližšího zasedání představenstva po obdržení sdělení. 

6. Funkce člena představenstva bez dalšího zaniká, pokud: 

a. již nezastává postavení člena Komory a jedná se přitom o jejího člena, který je fyzickou 
osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou; 

b. již nezastává postavení člena Komory a jedná se přitom o jejího člena, který je právnickou 
osobou, nebo zanikl vztah mezi členem představenstva a týmž členem, který je právnickou 
osobou; 

c. nezúčastnil se tří po sobě jdoucích zasedání představenstva bez podání náležité omluvy; 

d. nezúčastnil se nejméně poloviny zasedání představenstva v průběhu ročního období účasti, i 
přestože se náležitě omluvil.  

 

Čl. 11  
PŘEDSEDA  

1. Předseda Komoru zastupuje a jedná jejím jménem. Předseda se za společnost podepisuje navenek 
a v jednáních před soudy.  

2. Do působnosti předsedy v rámci jeho funkce vedení a určování hlavních směrů představenstva 
spadá aktivní podpora činností Komory.  

3. Předseda je do své funkce jmenován podle ustanovení odst. 3 článku 9 a ve své funkci zůstává až 
do ukončení funkčního období představenstva, které jej jmenovalo. Předseda může svou funkci 
vykonávat nejdéle tři po sobě jdoucí období.  

4. Předseda je oprávněn své pravomoci k uskutečňování určitých jednání, provádění úkolů nebo 
vykonávání své působnosti převádět na místopředsedy a jiné členy představenstva, kteří spolu 
mohou založit pracovní výbory.  

 

Čl. 12 
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ  

1. Místopředsedové svou funkci vykonávají v zastoupení předsedy:  



      

   

 

a. ve všech případech výslovně uvedených v těchto Stanovách; 

b. na základě převodu pravomocí podle ustanovení odst. 4 článku 11; 

c. v případě hrubého neplnění předsedy. Pokud v takovém případě předseda své pravomoci 
nepřevedl, jeho funkci vykonává funkčně nejstarší místopředseda, nebo věkově nejstarší 
místopředseda z těch, kteří svou funkci vykonávají po stejnou dobu.  

2. Místopředsedové jsou jmenováni podle ustanovení odst. 3 článku 9 na návrh předsedy a zůstávají 
ve své funkci až do ukončení funkčního období představenstva, které je jmenovalo. 
Místopředsedové mohou svou funkci vykonávat nejdéle tři po sobě jdoucí období. 

 

Čl. 13 
DOZORČÍ RADA 

1. Dozorčí rada je složena ze tří členů, kteří jsou fyzickými osobami. Členy dozorčí rady volí valná 
hromada a jejich funkční období je tříleté. Členové dozorčí rady nemohou být členy představenstva.  

2. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Komory, dohlíží na řádné vedení Komory a kontroluje vedení 
provozní a účetní dokumentace. Dozorčí rada musí u příležitosti každoročního schvalování účetní 
závěrky za období činnosti informovat valnou hromadu o výsledcích své kontroly formou písemné 
zprávy a zahrnout do ní i výsledky ověření provedeného nezávislým auditorem, pokud byl tento 
určen.  

3. První zasedání dozorčí rady následující po jejím zvolení svolává generální tajemník a musí se konat 
nejpozději do třiceti dnů od konání valné hromady, na jejímž programu byly volby. Pokud se tak do 
uvedeného termínu z jakéhokoli důvodu nestane, první zasedání dozorčí rady může svolat jakýkoli 
nově zvolený člen dozorčí rady. Na prvním zasedání dozorčí rada z řad svých členů zvolí předsedu.  

4. Dozorčí radu svolává její předseda, který zasedání předsedá. Dozorčí radu je třeba svolat:  

a. nejméně jednou za rok nejpozději do 31. března, nebo alespoň 30 dnů před konáním valné 
hromady; 

b. do 15 dnů od podání písemné žádosti o její svolání ze strany jednoho člena dozorčí rady, 
nejméně jedné třetiny členů představenstva, nebo nejméně jedné desetiny členů Komory.     

5. Dozorčí rada je řádně ustanovena a usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání účastní předseda 
dozorčí rady a nejméně jeden další člen dozorčí rady.  

6. Rozhodování dozorčí rady se přijímají většinově. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který 
podepisuje předseda dozorčí rady.  

7. Funkce člena dozorčí rady může být zastávána členem Komory, který je fyzickou osobou nebo 
osobou samostatně výdělečně činnou, případně i fyzickou osobou zastupující člena, který je 
právnickou osobou. Na členy dozorčí rady se použijí ustanovení článku 10 upravující členy 
představenstva.  

8. V případě volby členů dozorčí rady podle ustanovení odst. 15 článku 8 valná hromada nejdříve 
hlasuje o návrhu představenstva, který musí obsahovat úplnou kandidátní listinu. O tomto návrhu se 
hlasuje veřejně pouze jednou čili hlasuje se o všech kandidátech společně. V případě, že takový 
návrh předložen nebyl nebo nebyl valnou hromadou schválen, hlasuje se o kandidátech, jejichž 
kandidátní listiny byly podle těchto Stanov řádně předloženy a za dodržení pokynů uvedených na 
pozvánce. V takovém případě se hlas vyznačuje na volebním lístku, který obsahuje všechna jména 
jednotlivých kandidátů včetně těch, která byla uvedena v návrhu představenstva. Každý člen může 
vyjádřit nejvýše tři preference. 

9. V případě ukončení funkce člena dozorčí rady jeho uvolněné místo se obsazuje přibraným členem, 
a to na základě jednomyslného rozhodnutí dvou zbývajících členů dozorčí rady. Funkční období 
přibraného člena trvá až do konání následující valné hromady, na které bude zvolen nový člen. 
Pokud se ukončení funkce člena dozorčí rady týká jejího předsedy a bylo způsobeno písemně 
popsanými důvody přímo souvisejícími s výkonem jeho funkce, předseda představenstva je povinen 
svolat valnou hromadu do 30 dnů.    

 



      

   

 

Čl. 14 
ČESTNÁ RADA 

1. Čestná rada je složena ze tří členů, kteří jsou fyzickými osobami. Členy čestné rady volí valná 
hromada a jejich funkční období je tříleté. Členové čestné rady nemohou v rámci Komory zastávat 
jakékoli funkce a k jejich zvolení musí dojít v roce, ve kterém se neobnovuje obsazení 
představenstva.  

2. Čestná rada vydává stanoviska k použití Stanov a Etického kodexu na základě písemné žádosti o 
takové stanovisko podané orgánem Komory nebo nejméně jednou desetinou jejích členů.  

3. První zasedání čestné rady následující po zvolení jejích členů svolává generální tajemník a musí se 
konat nejpozději do 30 dnů od zasedání valné hromady, na jejímž programu dne byly volby. Pokud 
se tak do uvedeného termínu z jakéhokoli důvodu nestane, o svolání může požádat jakýkoli nově 
zvolený člen čestné rady. Na prvním zasedání čestná rada z řad svých členů zvolí předsedu.  

4. Čestnou radu svolává její předseda, který zasedání předsedá. Zasedání je řádně svolané a 
usnášeníschopné, pokud jsou na něm přítomni všichni členové čestné rady.  

5. Čestná rada je povinna vydat stanovisko nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o jeho vydání podle 
ustanovení odst. 2 tohoto článku. Stanoviska se vydávají písemně, mají konzultativní funkci a musí 
být podepsána předsedou čestné rady. Stanoviska vydaná podle ustanovení odst. 4 článku 6 jsou 
závazná.  

6. Na čestnou radu se použijí ustanovení odst. 7, 8 a 9 článku 13 upravující dozorčí radu.   

 

Čl. 15 
GENERÁLNÍ TAJEMNÍK 

1. Generální tajemník je odpovědný za výkonné a provozní vedení Komory. Generálního tajemníka 
jmenuje a odvolává představenstvo s tím, že jeho jmenování musí vyhovovat příslušnému italskému 
ministerstvu podle ustanovení zákona č. 518 ze dne 1. července 1970.  

2. Generální tajemník:  

a. realizuje pokyny předsedy a rozhodnutí orgánů Komory; 

b. řídí personál Komory; 

c. s účinky vlastní odpovědnosti samostatně podepisuje v záležitostech, kterými byl pověřen, a 
společně s předsedou představenstva podepisuje v záležitostech správní a administrativní 
povahy obecně; 

d. disponuje peněžními prostředky Komory podle pokynů předsedy představenstva a 
představenstva samotného; 

e. účastní se zasedání orgánů Komory vyjma dozorčí rady, nebyla-li jeho přítomnost vyžadována 
pro objasnění činností Komory.  

3. Generální tajemník je zaměstnancem Komory, nesmí být jejím členem a nesmí ani provozovat 
podnikatelské činnosti podle ustanovení platných předpisů České republiky. Výši mzdy za jeho práci 
stanovuje představenstvo.  

4. Představenstvo je do jmenování generálního tajemníka nebo v jiných výjimečných případech 
oprávněno převzít na sebe funkci generálního tajemníka, případně konkrétními pracovními 
povinnostmi pověřit jednotlivé členy představenstva nebo jiné zaměstnance Komory.  

 

Čl. 16 
HOSPODAŘENÍ 

1. Zdroji příjmů Komory jsou zejména členské příspěvky, sponzorské a jiné dary, veřejné příspěvky a 
příjmy z realizovaných projektů a poskytnutých služeb.  

2. Hospodářský rok Komory odpovídá kalendářnímu roku a ročnímu členskému období.  

3. Komora vede účetnictví zákonem předepsaným způsobem, vypracovává účetní závěrku a případné 



      

   

 

mimořádné účetní závěrky, které předkládá ke kontrole dozorčí radě a ke schválení valné hromadě. 

4. O způsobech použití hospodářského výsledku a krytí případných ztrát vykázaných ke konci období 
činnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.  

5. Komora ručí za své závazky celým svým majetkem. Členové za případné ztráty Komory neručí.  

6. Komora pro dosažení svého účelu založení je za dodržení těchto Stanov oprávněna získávat licence 
a jiná povolení, zřizovat zvláštní fondy a rezervy a nabývat majetkové podíly na jiných právnických 
osobách a organizacích.  

7. Případný aktivní likvidační zůstatek nebude rozdělen mezi členy Komory, ale převeden na neziskové 
organizace způsoby, které určí valná hromada, na jejímž programu dne bude rozhodnutí o zrušení 
Komory s likvidací.  

8. Fungování a provoz organizační struktury Komory jsou blíže upraveny vnitřním řádem nesoucím 
podpis předsedy a generálního tajemníka.  

 

Čl. 17 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ve všech případech, kdy pro komunikaci s Komorou a jejími orgány tyto Stanovy vyžadují písemnou 
formu, je třeba využívat komunikačních prostředků a příslušných adres pro komunikaci zveřejněných 
na oficiálních komunikačních prostředcích Komory.  

2. Komora pro komunikaci se svými členy používá poštovní adresu sídla uvedenou ve veřejných 
rejstřících nebo adresu pro doručování, kterou člen uvedl v žádosti o členství, případně přihlíží 
k jejich pozdějším písemným změnám. Každý člen Komory je povinen jí oznámit případnou změnu 
adresy pro doručování.  

3. Pokud jsou doby, lhůty nebo ukončení platnosti vyjádřeny ve dnech, platí, že odpovídají kalendářním 
dnům.  

4. Změny Stanov musí být schváleny valnou hromadou po předchozím písemném oznámení těchto 
změn všem členům v plném rozsahu.  

5. Tyto Stanovy byly vypracovány v českém a italském jazyce. V případě rozporu mezi oběma 
jazykovými mutacemi převažuje znění v českém jazyce. Znění v českém jazyce bude podáno do 
sbírky veřejného rejstříku.  

6. Záležitosti, které nejsou těmito Stanovami výslovně upraveny, se řídí ustanoveními platných 
právních předpisů České republiky. 

 

 

Poslední změna – Valná hromada 8. června 2021 
  


