CSA
THE CZECHO-SLOVAKIA-AFGHANISTAN CHAMBER OF COMMERCE
V Praze dne 10. 9. 2020

STANOVY ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÉ OBCHODNÍ KOMORY

1.

NÁZEV, TRVÁNÍ KOMORY
1.1
Název Komory zní:
ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÁ OBCHODNÍ KOMORA z.s. (český jazyk)
THE CZECHO-SLOVAKIA-AFGHANISTAN CHAMBER OF COMMERCE z.s. (anglický jazyk)
(dále jen “Komora”).
1.2
Komora je zapsaným spolkem podle ustanovení
o Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejm. § 214 až 273);
o Zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zejm. § 11
až 24).
1.3
Komora je založena s monistickou strukturou řídících orgánů na dobu neurčitou.
1.4
Seznam členů Komory je neveřejný. Stanovy Komory v úplném znění jsou uloženy v sídle
Komory.

2.

SÍDLO KOMORY
Sídlo Komory je na adrese Letenská 121/8, Malá Strana, Praha 1, Česká republika

3.

POSLÁNÍ A CÍL KOMORY, ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI
Komora je dobrovolným společenstvím členů – fyzických a právnických osob sdružených za
účelem uspokojování jejich potřeb v oblasti obchodu, služeb, a v dalších souvisejících
společenských aktivitách v jednotlivých zemích působnosti. Základním účelem Komory je podpora
obchodní činnosti a ochrana zájmů jejích členů, vytváření optimálního vztahového prostředí,
organizace a pořádání seminářů a konferencí k setkávání obchodních partnerů, zapojení subjektů a
institucí státní správy, a dále související organizační, komunikační, prezentační a servisní činnost.
Rozsah činností a dalších aktivit Komory určuje Správní rada Komory tak, aby byly v souladu s
účelem Komory.
Poslání a cíle Komory
3.1

Posláním a cílem Komory jsou činnosti směřující k podpoře obchodních vztahů mezi Českou
republikou, Slovenskou republikou a Afghánskou islámskou republikou (dále
Afghánistánem) a vytváření stabilní základny i vztahového prostředí pro nové obchodní
příležitosti v těchto zemích.
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Účel a předmět činnosti Komory
3.2

Účelem a předmětem činnosti Komory jsou aktivity vedoucí k plnění poslání a cílů Komory
v souladu s právním řádem České republiky.

3.3

Mezi základní činnosti Komory patří zejména:
3.3.1

podpora rozvoje hospodářských vztahů a navazování a udržování spolupráce,
poskytování ekonomických, právních, finančních a jiných poradenských informací
vedoucích k rozvoji spolupráce mezi podnikatelskými subjekty, soukromými či
veřejnými, zabývajícími se obchodem, stejně jako veřejnými institucemi z České
republiky, Slovenské republiky a Afghánské islámské republiky, zejména
obchodními komorami a sdruženími podniků, a to především prostřednictvím
nástrojů integrované marketingová komunikace, konferencí a seminářů,
prezentací, či prostřednictvím realizace společných projektů a iniciativ;

3.3.2

participace na vyhledávání obchodní příležitostí, zejména formou poskytování
podpory obchodním misím pro podnikatelské subjekty z Afghánistánu v České
republice a Slovenské republice, stejně jako pro podnikatelské subjekty z České
republiky ve Slovenské republice a Afghánistánu, či Slovenské podnikatelské
subjekty v České republice a Afghánistánu;

3.3.3

participace na řešení případných obchodních sporů vzniklých mezi podnikatelskými
subjekty – členy Komory - z České republiky, Slovenské republiky a Afghánistánu
smírným způsobem či prostřednictvím Smírčí komise Komory;

3.3.4

Spolupráce s akademickou sférou, vysokými školami a univerzitami, zejména s
cílem
3.3.4.1 sdružovat mladé lidi z řad studentů technických a humanitních oborů za
účelem reprezentace jejich potřeb a zájmů, rozvíjení studentské spolupráce
s partnerskými zeměmi, podpora vzdělávací a vědecké činnosti studentů,
šíření humanistických ideálů, prosazování objektivních sociálních,
materiálních a vzdělávacích zájmů studentů, propagační činnost, rozvoj a
organizace zájmové, případně kulturně-sportovní činnosti.
3.3.4.2 podporování profesního růstu studentů, napomáhání jejich účelnému
uplatnění v praxi, podílení se na dobré reprezentaci Komory a jejich členů
doma i v zahraničí, rozvíjení spolupráce s jinými studentskými, stavovskými,
odbornými a odborovými sdruženími a podílení se na kulturním a
společenském vyžití členů.

3.3.4

Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících
účel, poslání, a cíle Komory.
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4.

CHARAKTER KOMORY
Komora působí na celém území České republiky, Slovenské republiky a Afghánistánu,
komora se nečlení na organizační jednotky – Komora je dle sídla místně příslušnou
organizační jednotkou.

5.

ČLENSTVÍ V KOMOŘE A JEHO VZNIK
5.1
Členství v Komoře je vždy dobrovolné. Na vznik členství není právní nárok.
5.2

6.

Členy mohou být bezúhonné fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, veřejné instituce
a jiné subjekty, která souhlasí s posláním a hlavní činností Komory a chce se na činnosti
Komory podílet a které splní následující podmínky:
5.2.1

Doručí písemnou a řádně podepsanou přihlášku do sídla Komory;

5.2.2

Souhlasí se stanovami Komory;

5.3.3

Uhradí řádně stanovené vstupní a roční příspěvky do Komory.

5.3

Přihlášku ke členství přijímá Prezident, který po projednání se Správní radou rozhoduje o
přijetí nového člena Komory. Správní rada Komory má právo přihlášku odmítnout, a to i
bez udání důvodu.

5.4

O přijetí či nepřijetí za člena vyrozumí kancelář Komory žadatele o členství, a to do pěti dnů
od doručení přihlášky (možno i elektronickou poštou).

5.5

Po schválení přihlášky je žadatel povinen do 5 dnů od doručení vyrozumění dle
předchozího odstavce uhradit příslušné vstupní, roční či jiné příspěvky, jejichž aktuální druh
a výše pro každý příslušný rok, případně jiné období, jsou určovány Správní radou Komory a
včas oznámeny členům. Samotné členství v Komoře vzniká řádným zaplacením vstupního
poplatku, a členských či jiných příspěvků. Správní rada je oprávněna svým rozhodnutím
individuálně zvýhodnit výši příspěvků pro jednotlivé členy Komory.

5.4

Členové mají hlasovací právo, kterým se podílejí na řízení členské schůze. Každý člen
Komory má vždy jeden hlas bez ohledu na výši členského příspěvku jím uhrazeného.

5.5

Zakládajícími členy Komory je osm fyzických osob, vedených společným zájmem vést
Komoru jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KOMORY
6.1

Člen má právo:
6.1.1

být přednostně informován o vládních obchodních nabídkách;

6.1.2. být přednostně informován o všech vztahových obchodních aktivitách –
seminářích, konferencích, státních cestách, a podmínkách účasti na nich;
6.1.3

účastnit se vztahových VIP setkání s představiteli politického a obchodního života,
jakož i činností Komory;
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6.1.4

účastnit se členské schůze;

6.1.5

být kooptován do orgánů Komory;

6.1.6

účastnit se všech akcí Komory, není-li orgány Komory stanoveno jinak;

6.1.8

být informován o činnostech a akcích Komory;

6.1.9

předkládat návrhy, připomínky a stížnosti všem orgánům Komory;

6.1.10 Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Komory.

6.2

Člen je povinen:
6.2.1

ctít obchodní a společenskou etiketu, zásady slušného chování, svým vystupováním
a jednáním přispívat k budování dobrého jména Komory;

6.2.2. dodržovat stanovy Komory a řídit se jimi, dodržovat dalšími předpisy Komory, a
rozhodnutími orgánů Komory, a jednat v souladu s cíli Komory;

7.

6.2.2

hradit v řádném termínu členské příspěvky Komory ve stanovené výši;

6.2.3

zdržet se jednání, které vede nebo může vést k poškození dobrého jména
Komory;

6.2.4

bez zbytečného odkladu oznámit Komoře případné změny ve svých evidenčních
údajích, které uvedl v přihlášce do Komory nebo při pozdější komunikaci s
Komorou,

6.2.5

Členská práva a povinnosti mohou být vymezeny, omezeny nebo zrušeny jen v
souladu se stanovami Komory. Práva a povinnosti členů mohou být také doplněny
a upřesněny dalšími vnitřními předpisy Komory, které jsou v souladu se stanovami
Komory.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ V KOMOŘE
7.1 Členství v Komoře zaniká:
7.1.2

7.2

Vystoupením člena Komory dnem doručení jeho písemného oznámení o vystoupení
Prezidentovi Komory;
7.1.3 Vyloučením člena pro závažné nebo opakované porušení povinností vyplývajících z členství
v Komoře, nebo pro jednání, které je v rozporu se stanovami Komory;
7.1.4 Smrtí člena Komory, či zánikem právnické osoby;
7.1.5 Zánikem Komory.
Ukončením členství se rozumí výmaz člena z evidence Komory.

Ukončením členství nevzniká členovi nárok na finanční či jiné vyrovnání. Případné finanční závazky člena
vůči Komoře zůstávají ukončením členství nedotčené.
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8.

KOMUNIKACE V RÁMCI KOMORY
8.1 Komora informuje své členy na webových stránkách www.csakomora.cz, či
www.csachambre.com, prostřednictvím tištěných materiálů Komory nebo osobně v sídle
Komory. Informace jsou členům zasílány také prostřednictvím elektronické pošty na adresu
poskytnutou členem Komory.
8.2 Členové informují Komoru písemně na adresu sídla Komory. V méně významných věcech je
přípustná i komunikace elektronickou poštou, je však nezbytné potvrzení přijetí zprávy ze
strany Komory.

9.

PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ V KOMOŘE
9.1 V odůvodněných případech může člen své členství v Komoře přerušit. Tuto skutečnost je
povinen řádně oznámit Komoře.
9.2 Po dobu přerušení platí člen pouze udržovací roční příspěvek, jehož výše je určována Správní
radou Komory.
9.3 Po dobu přerušení nevykonává člen svá členská práva.
9.4 O přerušení nebo o opětovné aktivaci členství musí člen požádat Komoru písemně nejpozději
do konce kalendářního roku, který předchází roku, kterého se přerušení nebo reaktivace
členství týká.
9.5 Minimální doba přerušení členství je jeden rok, Správní rada je oprávněna určit maximální
dobu přerušení členství.

10.

ORGÁNY KOMORY
Orgány Komory jsou:
10.1 Nejvyšší orgán – Správní rada Komory
10.2 Statutární orgán – Prezident
10.3 Smírčí komise
10.4 Kancelář Komory

11.

SPRÁVNÍ RADA
11.1

Správní rada je nejvyšším orgánem Komory.

11.2

Správní rada má pět členů. Správní rada je tvořena zakládajícími členy Komory.

11.3

Správní rada může rozhodnout o odvolání nebo naopak doplnění svých členů kooptací či
jmenováním z řad ostatních členů Komory. Členy správní rady navrhují nebo odvolávají
zbývající členové Správní rady Komory. V případě zániku členství všech členů správní rady
volí nové členy členská schůze Komory.

11.4

Zasedání Správní rady svolává prezident Komory a to minimálně jednou ročně.

11.5

Správní rada rozhoduje prostou většinou členů přítomných na zasedání.

11.6

Správní rada:
11.6.1 Určuje hlavní zaměření činnosti, organizuje sportovní, společenskou a kulturní
činnost;
11.6.2 Schvaluje stanovy a další vnitřní předpisy Komory;
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11.6.3 Schvaluje vznik, zánik Komory nebo jeho sloučení s jiným spolkem, vstup,
vystoupení Komory do/z právnických osob;
11.6.4 Schvaluje podobu a způsob používání znaku a barev Komory;
11.6.5 Volí a odvolává Prezidenta Komory;
11.6.6 Volí a odvolává předsedu Správní rady Komory
11.6.7 Schvaluje a odvolává předsedu a členy Smírčí komise;
11.6.8 Schvaluje a odvolává Viceprezidenta Komory,
11.6.9 Schvaluje a odvolává Tajemníka Komory i členy kanceláře Komory;
11.6.10 Schvaluje hospodaření Komory, rozpočet a vedení účetnictví;
11.6.11 Schvaluje zásadní dispozice s majetkem Komory;
11.6.12 Rozhoduje o likvidaci nebo přeměně Komory;
11.6.13 Rozhoduje o jmenování likvidátora Komory;
11.6.14 Stanovuje výši členských příspěvků a stanoví další podmínky členství pro příslušný
kalendářní rok;
11.6.15 Stanoví podmínky pro přerušení členství a rozhoduje o dalších podmínkách
členství, zejména o vyloučení člena Komory, individuálním odpuštění příspěvků;
11.6.16 Rozhoduje o všech dalších záležitostech Komory, které nejsou v pravomoci jiných
orgánů Komory.
11.6.17 Při interním uzavírání smluv či jiných závazkových smluvních vztahů mezi členy
Komory se podepisování za Komoru děje tak, že k vypsané nebo vytištěné
identifikaci Komory připojí společně dva členové představenstva svůj podpis.
11.6.18 V případě, že Prezident z jakýchkoliv důvodů nebude moci vykovávat svoji funkci,
zastupuje jej ve vztahu k třetím osobám vždy Správní rada ve složení nejméně tří
členů. V takovém případě se podepisování za Komoru děje tak, že k vypsané nebo
vytištěné identifikaci Komory připojí společně tři členové Správní rady svůj podpis.

12.

PREZIDENT KOMORY
12.1
12.2
12.3

12.4
12.5

Prezident Komory je individuální statutární orgán Komory. Veškeré dokumenty podepisuje
samostatně.
Funkční období prezidenta Komory činí 10 let.
Prezident Komory jedná a rozhoduje jménem Komory o všech otázkách, které nejsou
v působnosti jiných orgánů Komory, zejména:
12.3.1 jedná za Komoru a zastupuje ho navenek,
12.3.2 řídí kancelář Komory,
12.3.3 řeší pracovněprávní a disciplinární otázky Komory,
12.3.4 hospodaří s majetkem Komory,
12.3.5 rozhoduje o výši finančních odměn osob zaměstnaných Komorou.
Prezidenta volí Správní rada většinou svých členů.
Prezident Komory svolává zasedání Představenstva.
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12.6
12.7

12.8
12.9

13.

SMÍRČÍ KOMISE
13.1
13.2
13.3

14.

15.

Prezident Komory na návrh Správní rady rozhoduje o vzniku a zániku členství.
Dle rozhodnutí Správní rady Prezident Komory podává návrh na zápis, či v případě zániku
výmaz do spolkového rejstříku k příslušnému rejstříkovému soudu, v jehož obvodu má
Komora sídlo.
Pokud Prezident z jakýchkoliv důvodů nebude moci vykonávat svoji funkci, bude jej po
uvedenou dobu zastupovat tříčlenná Správní rada.
Pokud se uvolní funkce Prezidenta, Správní rada na svém mimořádném zasedání zvolí
nového z členů Komory.

Smírčí komise je smírčím orgánem Komory. Smírčí komise je tvořena zakládajícími členy
Komory.
Smírčí komise má tři členy. Členství ve Smírčí komisi je neslučitelné s členstvím ve Správní
radě.
Smírčí komise
13.3.1 Usiluje o nalezení smírného řešení sporů ohledně záležitostí Komory mezi členy
Komory;
13.3.2 Přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena Komory na návrh vyloučeného člena dle
§ 241 občanského zákoníku;
13.3.3 Smírčí komise není komisí kontrolní ani rozhodčí ve smyslu § 262 až 267
občanského zákoníku.
13.3.4 Smírčí komise má lichý počet členů, v jejím čele stojí předseda.

KANCELÁŘ KOMORY
14.1

Kancelář Komory se zřizuje za účelem zajištění administrativní činnosti Komory, zejména
eviduje příspěvky a dary Komory a zajišťuje správné vedení účetnictví Komory.

14.2

Činnost v kanceláři Komory mohou vykonávat vlastní zaměstnanci Komory nebo třetí osoby
na základě samostatné dohody s Komorou. Ve vedení kanceláře Komory je Tajemník.

ČLENSKÁ SCHŮZE
15.1

Není statutárním orgánem Komory.

15.2
15.3

Svolává k zasedání statutární orgán Komory nejméně jedenkrát do roka.
Statutární orgán Komory svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů
Komory nebo třetiny členů Správní rady. Nesvolá-li statutární orgán Komory zasedání
členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat
zasedání členské schůze na své náklady sám.
Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem nejméně třicet dnů před jeho
konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
Je-li zasedání svoláno podle čl. 15.3, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v
podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.
Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit,
přičemž místo zasedání musí být vždy pouze na území České republiky.
Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

15.4
15.5
15.6
15.7
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15.8
15.9

15.10
15.11
15.12

15.13
15.14
15.15

15.16

15.17

16.

Je-li zasedání svoláno podle čl. 15.3, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se
souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.
Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení
záležitostí Komory, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské
schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit
zakazuje nebo jejichž prozrazení by Komory způsobilo vážnou újmu, nelze mu je
poskytnout.
Členská schůze je schopna usnášet se za účasti 3/4 většiny členů Komory. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
Určí-li Správní rada při úpravě různých druhů členství v Komoře, že je s určitým druhem
členství spojen pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu pro účely odstavce 9.10.
Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu
předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu Stanovy, zákon, či
vnitřní předpisy komory.
Prezident vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese
na předčasném ukončení zasedání.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za
účasti a se souhlasem všech členů Komory oprávněných o ní hlasovat.
Statutární orgán Komory zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do sedmi dnů od jejího
ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím
pověřila členská schůze.
Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu
předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy
byl zápis vyhotoven.
Každý člen Komory může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami.
Toto právo lze vykonat v sídle Komory.

ZAKLADATELÉ KOMORY
Komora byla založena na ustavující schůzí dne 10.9.2020 osmi fyzickými osobami. Pro potřeby
zápisu do rejstříkového soudu v Praze jsou uvedeny tři z nich:
Za Českou republiku
Mgr. Pavel Bělohradský, 601021/0140, 21.10.1960, Počátecká 582/9, Praha 4
Za Slovenskou republiku
MUDr. Miroslav Palát, MBA, 620221/6218, 21. 02. 1962, Nad Podbabskou skálou 312/4,
Praha 6
Za Afghánskou islámskou republiku
Ing. Fawad Nadri, 680710/7241, 10.07.1968, Eliášova 602/96, Praha 6

THE CZECHO-SLOVAKIA-AFGHANISTAN CHAMBER OF COMMERCE z.s., Letenská 121/8, Malá Strana, Praha 1

17.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ KOMORY
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5

18.

LOGO KOMORY
18.1
18.2
18.3

19.

Komora je neziskovou organizací, hospodařící jako právnická osoba se samostatnou právní
subjektivitou.
Za svoje závazky ručí Komora výhradně do výše vlastního jmění.
Komora samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti. Pokud správní rada
nestanoví jinak, účetním obdobím je kalendářní rok
Získané finanční prostředky používá Komora výhradně pro naplnění účelu uvedeného v
článku 3 těchto stanov.
Pro zajištění své činnosti uzavírá Komora příslušné nájemní, provozní, pracovně právní a
další smluvní vztahy.

Pro komunikaci navenek používá Komora vlastní grafický znak - logo.
Není v žádném případě povoleno používat Logo Komory v jiné formě, barvách či provedení
než bylo schváleno.
Každý člen Komory je oprávněn nosit nebo používat znak Komory pouze tak, aby
důstojně reprezentoval Komoru.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
19.1

Komora vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Stanovy vstupují v účinnost
okamžikem přijetí po skončení zasedání ustavující schůze, na němž budou tyto stanovy
přijaty.

19.2

Návrhy změn nebo dodatků k těmto stanovám je v kompetenci Správní rady.

19.3.

Dojde-li k zániku Komory, přechází její majetek po vypořádání závazků, resp. likvidační
zůstatek v celém rozsahu na členy Správní rady a Smírčí komise, poměrným způsobem
na každého jednoho z nich.

19.4

Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Správní radou a
účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového
rejstříku.

19.5

Záležitosti, které tyto stanovy neupravují, se řídí platným právním řádem České
republiky.

19.6

Členstvím v Komoře dává člen souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, které jsou
používány pro vnitřní evidenci Komory, a pro případnou evidenci v rámci využití
vyhlašovaných dotačních programů státní správy. Komora se zavazuje s poskytnutými
osobními údaji členů nakládat v souladu se zákonem 91/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
a dalšími platnými zákony.

19.7

Tyto stanovy Komory byly schváleny na ustavující schůzi Komory dne 10. září 2020.
Mgr. Pavel Bělohradský, 601021/0140, 21.10.1960, Počátecká 582/9, Praha 4, v.r.
MUDr. Miroslav Palát, MBA, 620221/6218, 21. 02. 1962, Nad Podbabskou skálou 312/4,
Praha 6, v.r.
Ing. Fawad Nadri, 680710/7241, 10.07.1968, Eliášova 602/96, Praha 6, v.r.
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