STANOVY
POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY
ČESKÉ REPUBLIKY
(dále jen „stanovy“)

PRAHA 2016
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HLAVA I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Název a sídlo
1. Název: Potravinářská komora České republiky (dále také jen „PK ČR“).
2. Anglický překlad názvu: Federation of the Food and Drink Industries of the Czech
Republic (FFDI).
3. Sídlo: Praha.
Článek 2
Charakter a právní forma
1. PK ČR je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského a
nápojového

průmyslu

a

zpracovatelů

zemědělské

produkce

(dále

jen

„potravinářský průmysl“) založené podle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
2. PK ČR je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze spis. zn. L 58921.
3. PK ČR je přiděleno identifikační číslo: 631 10 652.
Článek 3
Územní působnost
PK ČR je zájmovým sdružením právnických osob s celostátní působností.
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Článek 4
Hlavní činnost PK ČR
1. Hlavní činnost PK ČR směřuje výlučně k naplňování poslání PK ČR, jímž je ochrana
a reprezentace zájmů podnikatelských subjektů českého potravinářského
průmyslu v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Hlavní činnost PK ČR není vykonávána jako hospodářská (ekonomická) činnost a
jejím účelem není dosažení zisku. Pokud je i přesto z této činnosti dosažen zisk, smí
být použit výhradně k financování hlavní činnosti PK ČR.
3. Hlavní činnost PK ČR je financována z členských příspěvků ve smyslu čl. 10 stanov
a ze zisku dosaženého z vedlejší činnosti PK ČR, dále pak ze sponzorských darů,
grantů, dotací a obdobných zdrojů.
4. Svého poslání může PK ČR dosahovat například
a) zastupováním zájmů subjektů z oboru potravinářského průmyslu aktivně

působících na území České republiky vůči orgánům státní správy, orgánům a
organizacím Evropské unie a jiným orgánům a organizacím, jejichž činnost
jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy potravinářského průmyslu,
b) reprezentováním potravinářského průmyslu vůči orgánům státní správy a

subjektům s obdobným charakterem v členských státech Evropské unie a
organizacím se světovou působností,
c) zajišťováním

kontaktů

s příslušnými

orgány

státní

správy

a

účasti

na

projednávání návrhů právních předpisů,
d) zajišťováním styku se sdělovacími prostředky k obhajování a vysvětlování

zájmů potravinářského průmyslu včetně provozu vlastních webových stránek
nebo
e) jinými činnostmi, jimiž lze poslání PK ČR naplnit.

-3-

5. Hlavní činnost PK ČR je vykonávána v souladu s plánem činnosti schváleným
Valnou hromadou PK ČR, který je promítnut v akčním programu pro konkrétně
stanovené období.
Článek 5
Vedlejší činnost PK ČR
1. Vedle své hlavní činnosti může PK ČR vykonávat i hospodářskou (ekonomickou)
činnost spočívající v podnikání či jiné výdělečné činnosti, a to za účelem podpory
své hlavní činnosti a za účelem hospodárného využití majetku PK ČR. V rámci
vedlejší činnosti může PK ČR prodávat zboží nebo poskytovat služby jak osobám,
které nejsou jejími členy, tak i svým členům.
2.

Zisk dosažený z vedlejší činnosti PK ČR bude použit především k financování hlavní
činnosti PK ČR, nákladů na vlastní správu PK ČR a dále k financování rozvoje
hospodářské (vedlejší) činnosti PK ČR.

3. Jako svou vedlejší činnost může PK ČR vykonávat například
a) odborné a technologické poradenství včetně rozvíjení činnosti organizačních,
ekonomických a legislativních poradců v oblasti potravinářského průmyslu,
b) publikační

a

propagační

činnost

včetně

realizace

vzdělávacích

a

informačních akcí,
c) spolupráci se subjekty, které mají k problematice potravinářského průmyslu
vztah nebo navazují na jeho činnost,
d) podporu vědy, výzkumu, vývoje a inovací, včetně transferu technologií a
know-how a jejich případné další aplikace včetně spolupráce s vědeckými,
výzkumnými a školícími institucemi,
e) PR aktivity a marketing pro oblast potravinářského průmyslu nebo
f) jakoukoli jinou činnost podporující poslání PK ČR nebo hospodárné využití
jejího majetku, kterou lze vykonávat jako podnikání nebo jinou výdělečnou
činnost.
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4. PK ČR může jednotlivé činnosti sloužící k naplnění jejího poslání delegovat po
předchozím schválení Představenstvem PK ČR na subjekty, ve kterých má
majetkovou nebo osobní účast.

HLAVA II.
ČLENSTVÍ V PK ČR, PARTNERSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
A PARTNERA PK ČR
Článek 6
Vznik členství a partnerství
1. Členství v PK ČR je dobrovolné.
2. Členem PK ČR se může stát právnická osoba působící v oboru potravinářského
průmyslu nebo jako provozovatel potravinářského podniku ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se
stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
3. O přijetí nových členů rozhoduje Výkonná rada PK ČR. Členství v PK ČR vzniká
dnem schválení nového člena Výkonnou radou PK ČR na podkladě následujících
dokumentů doručených do sídla PK ČR
a) řádně vyplněné přihlášky, resp. registračního listu uvedeného na webových
stránkách PK ČR a
b) prohlášení, že žadatel o členství není v době podání přihlášky v likvidaci a není
vůči němu vedeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. O schválení nebo zamítnutí přihlášky je žadatel o členství vyrozuměn písemnou
formou bez zbytečného odkladu po projednání Výkonnou radou PK ČR, přičemž
žadatel se stává členem ke dni schválení přihlášky Výkonnou radou PK ČR.
5. Partnerem PK ČR se mohou stát školy, vědecké instituce nebo jiné právnické
nebo fyzické osoby starší 18 let. O přijetí nových partnerů rozhoduje Výkonná
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rada PK ČR, přičemž partnerství s PK ČR vzniká dnem schválení nového partnera
Výkonnou radou PK ČR na podkladě následujících dokumentů doručených do
sídla PK ČR
a) řádně vyplněné přihlášky, resp. registračního listu uvedeného na webových
stránkách PK ČR a
b) prohlášení, že žadatel o partnerství není v době podání přihlášky v likvidaci a
není vůči němu vedeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Článek 7
Členství a partnerství
1. Členství a partnerství se váže na konkrétní osobu člena či partnera, je
nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce.
2. Člen vykonává svá členská práva a povinnosti prostřednictvím
a) svého statutárního orgánu zapsaného ve veřejném rejstříku nebo
b) svého stálého zástupce v PK ČR.
3. Partner – fyzická osoba vykonává svá práva a povinnosti
a) osobně nebo
b) prostřednictvím jiné fyzické osoby, které za účelem výkonu těchto práv a
povinností udělil plnou moc, na níž podpisy nemusí být úředně ověřeny.
4. Partner – právnická osoba vykonává svá práva a povinnosti prostřednictvím
a) svého statutárního orgánu zapsaného ve veřejném rejstříku nebo
b) svého stálého zástupce v PK ČR.
5. Stálým zástupcem člena a partnera v PK ČR může být pouze fyzická osoba, která
a) je plně svéprávná a
b) je v pracovním poměru s daným členem či partnerem nebo je členem
statutárního orgánu daného člena či partnera, a
c) do funkce stálého zástupce v PK ČR byla daným členem či partnerem
písemně jmenována, přičemž úřední ověření podpisů se nevyžaduje.
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6. Člen či partner je povinen svého stálého zástupce bezodkladně odvolat, pokud
stálý zástupce ztratí způsobilost stanovenou podle odstavce 5 výše. Člen či
partner však může svého stálého zástupce odvolat i z jiných důvodů. O odvolání
stálého zástupce je člen či partner povinen písemně informovat PK ČR bez
zbytečného odkladu. Dnem, kdy je odvolání z funkce stálého zástupce
doručeno do sídla PK ČR, ztrácí odvolaný zástupce oprávnění člena či partnera
ve vztahu k PK ČR zastupovat.
Článek 8
Práva členů
1. Každý člen má právo
a) podílet se na činnosti PK ČR,
b) být pravidelně informován o dění v PK ČR,
c) volit členy Představenstva PK ČR a dalších volených orgánů PK ČR,
d) účastnit se prostřednictvím svého zástupce zasedání Valné hromady PK ČR,
e) hlasováním na Valné hromadě PK ČR či v jiných orgánech PK ČR se podílet
na řízení záležitostí PK ČR a kontrole její činnosti,
f) vyjadřovat se k otázkám činnosti PK ČR,
g) předkládat své návrhy, stanoviska a doporučení pro jednání orgánů PK ČR,
h) účastnit se akcí PK ČR,
i)

využívat služby a informace PK ČR v souladu s uzavřenou dohodou o
poskytování služeb a informací členovi PK ČR,

j)

distribuovat v rámci společných akcí PK ČR jakékoli materiály a informace,
které nejsou v rozporu s posláním PK ČR uvedeným v čl. 4 odst. 1 stanov a

k) využívat po vzájemné dohodě sídlo PK ČR.
2. Každý člen má právo navrhnout jednoho kandidáta pro volby do Představenstva
PK ČR a Dozorčí rady PK ČR, přičemž kandidátem může být pouze fyzická osoba,
která
a) je plně svéprávná a
b) je v pracovním poměru s daným členem nebo je členem statutárního orgánu
daného člena.
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3. Každý člen má při hlasování na Valné hromadě PK ČR jeden hlas a hlasy všech
členů jsou rovné.
Článek 9
Práva partnerů
1. Každý partner má právo
a) podílet se na činnosti PK ČR,
b) být pravidelně informován o dění v PK ČR,
c) účastnit se prostřednictvím svého zástupce zasedání Valné hromady PK ČR,
d) vyjadřovat se k otázkám činnosti PK ČR,
e) předkládat své návrhy, stanoviska a doporučení pro jednání orgánů PK ČR,
f) využívat služby a informace PK ČR v souladu s uzavřenou dohodou o
poskytování služeb a informací partnerovi PK ČR a
g) využívat po vzájemné dohodě sídlo PK ČR.
2. Partner nemá právo hlasovat na zasedání Valné hromady PK ČR, má pouze
právo poradní.
Článek 10
Povinnosti členů
Každý člen má povinnost
a) chránit a zachovávat dobré jméno PK ČR a dbát o dobrou pověst PK ČR,
b) zdržet se jakýchkoli aktivit v podnikání, které jsou nečestné, neetické a způsobilé
poškodit PK ČR nebo její členy,
c) dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími Valné hromady PK ČR, Představenstva
PK ČR a Výkonné rady PK ČR,
d) aktivně se podílet na činnosti PK ČR,
e) postupovat v souladu s posláním uvedeným v čl. 4 odst. 1 stanov,
f) dodržovat dohodu o poskytování služeb a informací členovi PK ČR,
g) v souladu se zásadami pro fakturaci hradit členské příspěvky ve výši stanovené
Valnou hromadou PK ČR a

-8-

h) bezodkladně informovat Představenstvo PK ČR o hrozícím úpadku, popř. o
prohlášení úpadku.
Článek 11
Povinnosti partnerů
Každý partner má povinnost
a) chránit a zachovávat dobré jméno PK ČR a dbát o dobrou pověst PK ČR,
b) zdržet se jakýchkoli aktivit v podnikání, které jsou nečestné, neetické a způsobilé
poškodit PK ČR nebo její členy,
c) dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími Valné hromady PK ČR, Představenstva
PK ČR a Výkonné rady PK ČR,
d) aktivně se podílet na činnosti PK ČR,
e) postupovat v souladu s posláním uvedeným v čl. 4 odst. 1 stanov,
f) dodržovat dohodu o poskytování služeb a informací partnerovi PK ČR a
g) bezodkladně informovat Představenstvo PK ČR o hrozícím úpadku, popř. o
prohlášení úpadku.
Článek 12
Pozastavení členství a partnerství
Pokud člen neplní povinnosti člena ve smyslu čl. 10 stanov nebo partner neplní
povinnosti partnera ve smyslu čl. 11 stanov, může Představenstvo PK ČR na návrh
Výkonné rady PK ČR na určitou dobu jeho členství nebo partnerství pozastavit.
Představenstvo PK ČR může na návrh Výkonné rady PK ČR takovému členovi nebo
partnerovi pozastavené členství nebo partnerství znovu obnovit.
Článek 13
Zánik členství a partnerství
1. Členství v PK ČR zaniká
a) dobrovolným vystoupením člena,
b) vyloučením člena,
c) zánikem člena nebo
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d) zánikem PK ČR.
2. Člen může dobrovolně vystoupit z PK ČR a ukončit tak svoje členství v PK ČR ve
smyslu odstavce 1 písm. a) doručením písemného oznámení o ukončení svého
členství Výkonné radě PK ČR. Členství zanikne dnem doručení tohoto oznámení
Výkonně radě PK ČR. Oznámení se považuje za doručené, je-li doručeno na
adresu sídla PK ČR.
3. Vyloučit člena lze pouze na návrh Výkonné rady PK ČR a na základě rozhodnutí
Představenstva PK ČR (dále jen „rozhodnutí o vyloučení“), pokud člen
a) závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené
lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě PK ČR,
b) jedná tak, že poškozuje poslání PK ČR nebo její dobrou pověst,
c) neuhradil členské příspěvky ve stanoveném termínu a ani ve lhůtě stanovené
dodatečně k úhradě nebo
d) je v likvidaci nebo je vůči němu vedeno řízení podle insolvenčního zákona.
4. Rozhodnutí o vyloučení musí být vyloučenému členovi doručeno v písemné formě
a dnem doručení nabývá účinnosti. Pokud rozhodnutí o vyloučení nelze
vyloučenému členovi doručit v místě jeho sídla, nabývá rozhodnutí o vyloučení
účinnosti dnem přijetí rozhodnutí Představenstvem PK ČR.
5. O zániku člena jako právnické osoby informuje člen, resp. jeho zástupce či
nástupce písemně Výkonnou radu PK ČR bez zbytečného odkladu.
6. Odstavce 1 až 6 se pro případ zániku partnerství použijí obdobně.
Článek 14
Nároky při zániku členství a partnerství
1. Člen, jehož členství v PK ČR zaniklo podle čl. 13 stanov, ani jeho právní nástupce,
nemají při zániku členství vůči PK ČR nárok na majetkové vypořádání ani na
vracení zaplacených členských příspěvků, a to ani jejich poměrné části. Pokud
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má počet členů PK ČR klesnout pod minimum vyžadované zákonem, PK ČR
bude zrušena a provede se její likvidace v souladu s čl. 27 stanov.
2. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že partner nemá v průběhu trvání
partnerství ani po zániku partnerství vůči PK ČR žádné majetkové nároky.
Článek 15
Čestné členství
1. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se významně zasloužila o
rozvoj potravinářského průmyslu nebo PK ČR.
2. Jmenování čestným členem schvaluje Valná hromada PK ČR na návrh
Představenstva PK ČR.
3. Čestné členství je bezplatné a čestnému členovi umožňuje účastnit se po
předchozím pozvání všech akcí pořádaných PK ČR. S čestným členstvím nejsou
spojena hlasovací práva.
4. Čestné členství lze ukončit na základě písemné žádosti čestného člena doručené
Představenstvu PK ČR a zaniká dnem projednání této žádosti Valnou hromadou
PK ČR.
5. Prezident PK ČR může být po uplynutí svého mandátu na návrh člena nebo
orgánu PK ČR jmenován Valnou hromadou PK ČR čestným prezidentem
s právem používat titul „čestný prezident“.
6. Čestný prezident má kromě práva podle odstavce 3 právo účastnit se zasedání
Představenstva PK ČR, výborů a pracovních skupin PK ČR na základě jejich
pozvání, a to s hlasem poradním.
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Článek 16
Seznam členů a partnerů
1. PK ČR vede seznam svých členů, partnerů a čestných členů (dále jen
„seznam“). V seznamu se u každého člena a partnera uvádějí následující údaje
Právnické osoby:
a)

Název

b)

Sídlo

c)

IČ

d)

Telefonní číslo / email

e)

Osoba zastupující člena / partnera v PK ČR

Fyzické osoby:
f)

Jméno a příjmení

g)

Bydliště

h)

Datum narození

i)

Telefonní číslo / email.

2. Seznam obsahující údaje uvedené výše pod písm. a) až c) a f) je veřejně
přístupný na webových stránkách PK ČR.
3. Doručením řádně vyplněné přihlášky ve smyslu čl. 6 odst. 3 písm. a) stanov člen
vyjadřuje souhlas se zveřejněním v seznamu, který obsahuje údaje podle
odstavce 2.
4. Zápisy do seznamu provádí PK ČR bezprostředně po vzniku členství či partnerství
a splnění podmínek uvedených v čl. 6 stanov.
5. Výmaz ze seznamu provádí PK ČR bezprostředně po zániku členství či partnerství
a splnění podmínek uvedených v čl. 13 stanov.
6. PK ČR je povinna vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému
členovi, který o výpis požádá.
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HLAVA III.
ORGANIZACE PK ČR
Článek 17
Zásady organizačního uspořádání a jednání orgánů PK ČR
1. Orgány PK ČR jsou
a) Valná hromada PK ČR,
b) Představenstvo PK ČR,
c) Dozorčí rada PK ČR,
d) Prezident PK ČR a
e) Výkonná rada PK ČR.
2. Volenými orgány PK ČR jsou
a) Představenstvo PK ČR,
b) Prezident PK ČR,
c) Výkonná rada PK ČR a
d) Dozorčí rada PK ČR.
3. Členové volených orgánů PK ČR za výkon své funkce odpovídají orgánům PK ČR,
kterými byly do funkce zvoleny.
4. Volené orgány PK ČR jsou schopné se usnášet, je-li přítomna alespoň
nadpoloviční většina jejich členů.
5. Usnesení nebo rozhodnutí orgánů PK ČR je přijato, hlasovala-li pro ně alespoň
nadpoloviční většina přítomných členů, není-li stanoveno jinak.
6. Jednání a hlasování orgánů PK ČR se řídí Jednacím a volebním řádem PK ČR.
7. Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů některého z volených
orgánů PK ČR pod polovinu tak, že přestane být usnášeníschopný a nemá ani
možnost doplnění členů kooptací, je
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a) v případě Představenstva PK ČR neprodleně Dozorčí radou PK ČR svolána
mimořádná Valná hromada PK ČR za účelem doplnění členů orgánu PK ČR,
b) v případě Dozorčí rady PK ČR svolána Představenstvem PK ČR mimořádná
Valná hromada PK ČR za účelem doplnění členů orgánu PK ČR.
Článek 18
Valná hromada PK ČR
1. Valná hromada je nejvyšší orgán PK ČR.
2. Valnou hromadu PK ČR tvoří členové PK ČR.
3. Valná hromada PK ČR
a) volí a odvolává členy Představenstva PK ČR a členy Dozorčí rady PK ČR,
b) schvaluje Jednací a volební řád Valné hromady PK ČR,
c) schvaluje zásady pro fakturaci a výši členských příspěvků,
d) schvaluje plán činnosti PK ČR,
e) schvaluje zprávy o činnosti Představenstva PK ČR a Dozorčí rady PK ČR,
f) přijímá stanovy, doplňuje je a mění je,
g) schvaluje roční účetní závěrku a výsledky hospodaření PK ČR a
h) rozhoduje o zrušení nebo přeměně PK ČR.
4. Valná hromada PK ČR se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
5. Valnou hromadu PK ČR svolává Představenstvo PK ČR písemnou pozvánkou
zaslanou členům PK ČR na adresu evidovanou v seznamu alespoň 30 dnů před
jejím konáním.
6. Valná hromada PK ČR musí být svolána, požádá-li o to písemně třetina všech
členů nebo Dozorčí rada PK ČR. Svolává se písemnou pozvánkou nejméně 30
dnů před datem konání.
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7. Pokud není Valná hromada PK ČR usnášeníschopná, svolá se náhradní zasedání
se stejným programem, které se koná ve lhůtě do 15 dnů od předchozího
zasedání.
8. Náhradní zasedání Valné hromady PK ČR je usnášeníschopné bez ohledu na
počet přítomných členů.
9. Pozvánka na Valnou hromadu PK ČR musí obsahovat datum, místo a čas konání
a program.
10. Program jednání Valné hromady PK ČR stanoví Představenstvo PK ČR, v případě
podnětu ve smyslu odstavce 6 musí program obsahovat body navržené
svolavatelem.
11. Již svolané jednání Valné hromady PK ČR může být svolavatelem odvoláno nebo
odloženo stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Je-li jednání svoláno podle
odstavce 6, může být odvoláno nebo odloženo jen se souhlasem toho, kdo
k němu dal podnět.
12. Jednání Valné hromady PK ČR řídí její předseda. Do doby zvolení předsedy Valné
hromady PK ČR ji řídí osoba pověřená Výkonnou radou PK ČR.
13. Výsledky hlasování Valné hromady PK ČR zapisují osoby zvolené k tomuto účelu
na počátku jednání Valné hromady PK ČR.
14. Rozhodnutí Valné hromady PK ČR se vydávají formou usnesení. Proti rozhodnutí
Valné hromady PK ČR není opravného prostředku.
15. O jednání Valné hromady PK ČR se pořizuje zápis, který podepíše
a) předseda Valné hromady PK ČR,
b) zapisovatel a
c) dva ověřovatelé zápisu.
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Článek 19
Představenstvo PK ČR
1. Představenstvo PK ČR tvoří
a) 26 členů PK ČR a
b) Prezident PK ČR.
2. Členy Představenstva PK ČR volí Valná hromada PK ČR, s výjimkou Prezidenta PK
ČR, který je volen Představenstvem PK ČR.
3. Členové Představenstva PK ČR jsou voleni na dobu čtyř let.
4. Představenstvo PK ČR může kooptovat nového člena Představenstva PK ČR na
období do nejbližší Valné hromady PK ČR v případě, že
a) počet členů Představenstva PK ČR volených Valnou hromadou PK ČR
nepoklesl pod jednu polovinu a
b) kooptaci navrhuje člen PK ČR.
5. Členové Představenstva PK ČR vykonávají svoji funkci osobně.
6. Představenstvo PK ČR se schází podle potřeby, alespoň však čtyřikrát ročně.
7. Ze svého středu volí Představenstvo PK ČR 6 viceprezidentů na dobu čtyř let (tj.
na celé funkční období Představenstva PK ČR).
8. Jednání Představenstva PK ČR na základě rozhodnutí Výkonné rady PK ČR
svolává a řídí Prezident PK ČR, případně pověřený viceprezident PK ČR.
9. Pokud není Představenstvo PK ČR usnášeníschopné, svolá se náhradní zasedání
se stejným programem, které se koná ve lhůtě do 15 dnů od předchozího
zasedání.
10. Náhradní zasedání Představenstva PK ČR je usnášeníschopné bez ohledu na
počet přítomných členů.
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11. Mimořádné jednání Představenstva PK ČR se svolá, pokud o to požádá
a) Dozorčí rada PK ČR nebo
b) alespoň třetina členů Představenstva PK ČR.
12. Jednání Představenstva PK ČR se účastní ředitelé PK ČR a předseda Dozorčí rady
PK ČR nebo jím pověřený člen Dozorčí rady PK ČR s hlasem poradním.
13. Představenstvo PK ČR zejména
a) svolává Valnou hromadu PK ČR a rozhoduje o jejím programu,
b) volí Prezidenta PK ČR a viceprezidenty PK ČR,
c) rozhoduje o všech záležitostech PK ČR, pokud nejsou svěřeny Valné hromadě
PK ČR nebo jiným orgánům PK ČR,
d) bere na vědomí organizační řád a další dokumenty potřebné k činnosti PK ČR,
e) schvaluje rozpočet PK ČR,
f) kontroluje plnění plánu činnosti PK ČR,
g) zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení Valné hromady PK ČR.
14. Představenstvo PK ČR o své činnosti předkládá zprávu Valné hromadě PK ČR.
15. Představenstvo PK ČR rozhoduje o tom, zda PK ČR zřídí právnické osoby nebo se
bude podílet na jejich vzniku.
16. K účasti na schůzi Představenstva PK ČR mohou být přizváni hosté, je-li to účelné z
hlediska projednávaných otázek. Přizvaní hosté mají poradní hlas.
Článek 20
Výkonná rada PK ČR
1. Výkonná rada PK ČR je volena Představenstvem PK ČR a tvoří ji
a) Prezident PK ČR a
b) 6 viceprezidentů PK ČR.
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2. Výkonná rada PK ČR
a) je statutárním orgánem PK ČR,
b) je výkonným orgánem PK ČR mezi zasedáními Představenstva PK ČR,
c) je svolávána podle potřeby a řízena Prezidentem PK ČR, v případě jeho
nepřítomnosti jedním z pověřených viceprezidentů PK ČR,
d) je oprávněna podle potřeby ustavovat výbory, pracovní skupiny a sekce pro
řešení odborných otázek, potvrzovat jejich předsedy na základě návrhu
předloženého výborem, pracovní skupinou nebo sekcí a schvalovat jejich
statuty a jednací řády,
e) projednává přijetí nových členů PK ČR a navrhuje Představenstvu PK ČR
případné vyloučení člena podle čl. 13 odst. 1 písm. b) stanov,
f) na návrh Prezidenta PK ČR jmenuje a odvolává ředitele PK ČR a schvaluje mu
mzdové ohodnocení,
g) zajišťuje podklady pro jednání Představenstva PK ČR a Valné hromady PK ČR,
h) odpovídá za plnění plánu činnosti PK ČR, ročního rozpočtu PK ČR, přípravu
zpráv pro Představenstvo PK ČR, výroční zprávy, zprávy o výsledku
hospodaření a účetní závěrky předkládané Valné hromadě PK ČR ke
schválení. O plnění informuje jednou za 3 měsíce Představenstvo PK ČR,
i)

zpracovává a předkládá Představenstvu PK ČR ke schválení roční rozpočet
PK ČR,

j)

zabezpečuje řádné vedení účetnictví PK ČR včetně jeho členění na hlavní a
vedlejší činnost.

3. Jednání Výkonné rady PK ČR se účastní ředitelé PK ČR a předseda Dozorčí rady
PK ČR.
4. Jednání Výkonné rady PK ČR se mohou s hlasem poradním účastnit přizvaní hosté.
Článek 21
Dozorčí rada PK ČR
1. Dozorčí rada PK ČR je kontrolním orgánem PK ČR.
2. Dozorčí rada PK ČR má tři členy.
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3. Členy Dozorčí rady PK ČR nemohou být členové Představenstva PK ČR a
Výkonné rady PK ČR.
4. Dozorčí rada PK ČR je volena Valnou hromadou PK ČR na období tří let.
5. Dozorčí rada PK ČR může na návrh člena PK ČR za předpokladu, že počet členů
Dozorčí rady PK ČR volených Valnou hromadou PK ČR nepoklesl pod jednu
polovinu, kooptovat nového člena na období do nejbližší Valné hromady PK ČR.
6. Dozorčí rada PK ČR se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok.
7. Dozorčí rada PK ČR volí ze svého středu předsedu.
8. Dozorčí radu PK ČR svolává a řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím
pověřený člen Dozorčí rady PK ČR.
9. Dozorčí rada PK ČR
a) kontroluje veškerou činnost PK ČR, včetně jejích majetkových a jiných účastí,
zejména pak kontroluje a Valné hromadě PK ČR předkládá závěry a
doporučení k hospodaření s finančními prostředky PK ČR a stanoviska
k organizačním dokumentům PK ČR,
b) je zodpovědná Valné hromadě PK ČR,
c) o své činnosti vede záznam a podává zprávu Valné hromadě PK ČR.
10. Předseda Dozorčí rady PK ČR nebo jim pověřený člen Dozorčí rady PK ČR se
účastní zasedání Představenstva PK ČR a Výkonné rady PK ČR a předkládá
návrhy a doporučení Dozorčí rady PK ČR k činnosti těchto orgánů.
Článek 22
Prezident PK ČR
1. Prezidenta PK ČR volí Představenstvo PK ČR na základě návrhu členů PK ČR na
dobu čtyř let.
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2. Kandidát pro volbu Prezidenta PK ČR nemusí splňovat podmínky uvedené v čl. 6
a 7 stanov.
3. Prezident PK ČR
a) navenek reprezentuje PK ČR,
b) v plném rozsahu odpovídá Valné hromadě PK ČR za činnost PK ČR,
c) řídí Výkonnou radu PK ČR a předkládá Představenstvu PK ČR návrh na volbu
nebo odvolání jejích členů,
d) řídí ředitele PK ČR a předkládá Výkonné radě PK ČR návrh na jejich
jmenování, odvolání a mzdové ohodnocení,
e) řídí jednání Představenstva PK ČR,
f) na základě zmocnění Výkonnou radou PK ČR zastupuje PK ČR v subjektech
s majetkovou nebo osobní účastí PK ČR.
4. Prezidenta PK ČR v době jeho nepřítomnosti zastupuje pověřený viceprezident PK
ČR.
5. Prezident PK ČR má nárok na
a) odměnu za svoji činnost ve výši stanovené Výkonnou radou PK ČR a
b) úhradu nezbytně vynaložených nákladů na svoji činnost spojenou s výkonem
své funkce.
Článek 23
Sekretariát PK ČR
1. K zajištění činnosti PK ČR slouží sekretariát PK ČR, který zejména
a) vede administrativu a zajišťuje běžný chod PK ČR,
b) připravuje podklady pro jednání orgánů PK ČR,
c) plní podle potřeby další uložené úkoly.
2. Sekretariát PK ČR řídí ředitel PK ČR stanovený Organizačním řádem PK ČR, který
je zaměstnancem PK ČR.
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3. Organizační struktura sekretariátu PK ČR je stanovena Organizačním řádem PK
ČR.

HLAVA IV.
HOSPODAŘENÍ
Článek 24
Majetek PK ČR
1. Majetek PK ČR se vytváří zejména, nikoli však pouze, z členských příspěvků,
z darů, státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého
majetku. PK ČR dále může v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou
činnost vedlejší výdělečnou činností v souladu s čl. 5 stanov.
2. Veškerý příjem PK ČR musí být využíván v souladu s těmito stanovami. Prostředky
musí být především použity k financování hlavních činností PK ČR naplňujících
poslání PK ČR. Prostředky je dále možné použít k úhradě nákladů na vlastní správu
a rozvoj vedlejší činnosti PK ČR.
3. Příjem a majetek PK ČR nesmí být používán k obohacování fyzických ani
právnických osob, ani k obohacení zaměstnanců sekretariátu PK ČR. To
nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům a vyplácení
řádné mzdy či odměny za výkon funkce ve smyslu stanov či sjednaná na základě
platných smluv.
4. PK ČR nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem
řádného naplňování poslání PK ČR.
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku PK ČR odpovídají orgány
PK ČR v rozsahu podle těchto stanov a vnitřních předpisů PK ČR.
6. Výkonná rada PK ČR může část majetku svěřit do správy jinému subjektu,
zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch PK ČR.
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Ve smlouvě o svěření správy majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu,
který je správou majetku PK ČR pověřen.
7. Členové PK ČR neručí za dluhy PK ČR.
Článek 25
Správa majetku PK ČR
1. PK ČR hospodaří se svým majetkem na základě ročního rozpočtu schváleného
Představenstvem PK ČR, a to na základě platných právních předpisů.
2. Po skončení hospodářského roku předkládá Výkonná rada PK ČR vyúčtování
hospodářského roku (účetní závěrku) neprodleně Dozorčí radě PK ČR, která
provádí kontrolu. O výsledku této kontroly předkládá Dozorčí rada PK ČR zprávu
Představenstvu PK ČR a Valné hromadě PK ČR.

HLAVA V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 26
Jednatelská oprávnění
Za PK ČR jednají samostatně
a) Prezident PK ČR a
b) viceprezidenti PK ČR
zapsaní ve spolkovém rejstříku anebo
c) ředitelé PK ČR na základě plné moci.
Článek 27
Změna právní formy a zánik PK ČR
1. PK ČR může změnit svoji právní formu na spolek dle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), usnesou-li se na tom alespoň
dvě třetiny všech členů přítomných na Valné hromadě PK ČR.
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2. PK ČR může být zrušena bez právního nástupce rozhodnutím Valné hromady PK
ČR o rozpuštění PK ČR, usnesou-li se na tom alespoň dvě třetiny všech členů
přítomných na Valné hromadě PK ČR. Dnem rozhodnutí o rozpuštění PK ČR
vstoupí do likvidace, jejímž účelem bude vypořádání majetku zrušené PK ČR
(likvidační podstaty), vyrovnání dluhů věřitelům a naložení s čistým majetkovým
zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem).
3. Při rozpuštění PK ČR Valná hromada PK ČR povolá likvidátora, který, okamžikem
svého povolání, nabývá působnost statutárního orgánu PK ČR. Likvidátor provede
likvidaci PK ČR dle ustanovení § 187 a násl. NOZ. Konečnou zprávu o průběhu
likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku schvaluje Valná
hromada PK ČR. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy PK ČR v poměru jejich
zaplacených členských příspěvků.
4. PK ČR zanikne dnem výmazu ze spolkového rejstříku.
Článek 28
Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí těchto stanov je Jednací a volební řád Valné hromady PK ČR
ze dne 28.1.2016.
2. Změny stanov mohou být schváleny pouze dvoutřetinovou většinou členů
přítomných na Valné hromadě PK ČR.
Stanovy byly schváleny ustavující schůzí PK ČR dne 13. 6. 1995, změny a doplňky na
valných hromadách dne 1.11.1995, 29.4.1998 a 28.6.2000, 22.2.2001, 25.4.2002,
15.5.2003, 17.5.2007, 28.2.2008 a poslední změny na Valné hromadě PK ČR dne 28.
ledna 2016.

Prezident PK ČR

Viceprezident PK ČR
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