STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY
(schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004,
ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005)

Článek 1
NÁZEV, SÍDLO A TRVÁNÍ KOMORY
1. Název: ČESKO-AFGHÁNSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČESKÉ REPUBLICE (v českém jazyce),
JOINT CZECH-AFGHAN CHAMBER OF COMMERCE IN THE CZECH REPUBLIC (v anglickém jazyce) (dále jen
“Komora”).
2. Sídlo: Praha 1, Dlouhá 39, PSČ: 110 00, Česká republika.
3. Komora je zapsána v obchodního rejstříku vedeném u Městského osudu v Praze v oddílu A, vložce číslo
50904.
4. Komora se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 2
POSLÁNÍ A CÍL KOMORY
1. Posláním Komory je podpora rozvoje obchodních vztahů mezi Českou republikou a Afghánistánem
a vytváření základny pro nové obchodní příležitosti v těchto zemích.
2. Cílem Komory je vyvíjet činnosti směřující k podpoře obchodních vztahů mezi Českou republikou
a Afghánistánem v souladu s posláním Komory.

Článek 3
PŘEDMĚT ČINNOSTI KOMORY
1. Komora vyvíjí činnosti vedoucí k plnění poslání a cíle Komory v souladu s právními předpisy České
republiky.
2. Mezi základní činnosti Komory patří zejména:
(a) podpora rozvoje hospodářských vztahů a spolupráce mezi podnikatelskými subjekty stejně jako veřejnými
institucemi z České republiky a Afghánistánu, a to především prostřednictvím realizace společných
projektů a iniciativ;
(b) navazování a udržování spolupráce mezi českými a afghánskými subjekty, soukromými či veřejnými,
zabývajícími se obchodem, zejména obchodními komorami a sdruženími podniků;
(c) poskytování ekonomických, právních, ﬁnančních a jiných informací vedoucích k rozvoji spolupráce
mezi podnikatelskými subjekty stejně jako veřejnými institucemi z České republiky a Afghánistánu
prostřednictvím zejména časopisů, věstníků, hospodářských zpravodajů, zpráv, katalogů, seznamů,
specializovaných databází, konferencí a seminářů, prezentace ve sdělovacích prostředcích či webových
stránek na internetu;
(d) provádění poradenské činnosti podnikatelským subjektům stejně jako veřejným institucím z České
republiky a Afghánistánu směřující k podpoře rozvoje vzájemných hospodářských a obchodních aktivit;
(e) participace na vyhledávání obchodní příležitostí pro podnikatelské subjekty za Afghánistánu v České
republice stejně jako pro podnikatelské subjekty z České republiky v Afghánistánu;
(f) poskytovat podporu obchodním misím z České republiky a Afghánistánu;
(g) participace na řešení případných obchodních sporů vzniklých mezi podnikatelskými subjekty z České
republiky a Afghánistánu smírným způsobem či prostřednictvím rozhodce;
(h) provádění jakýchkoliv dalších činností přispívajících k dosažení poslání a cíle Komory.

Článek 4
ČLENSTVÍ V KOMOŘE
1. Členství v Komoře je dobrovolné.
2. Členy mohou být fyzické či právnické osoby se sídlem či bydlištěm v České republice a Afghánistánu,
veřejné instituce a jiné subjekty působící v těchto zemích, které vyplní přihlášku a uhradí členský příspěvek
v příslušné výši.
3. Členství je vždy roční, počínaje dnem vzniku členství podle článku 6, a není-li písemné oznámení o ukončení
členství doručeno prezidentovi nejpozději jeden měsíc přede dnem, ke kterému členství uplyne s ohledem
na uhrazenou výši členského příspěvku, prodlužuje se automaticky vždy o jeden rok.
4. Předplacení členství na více let dopředu je přípustné v případě úhrady členských příspěvků zájemcem
nebo členem ve výši rovnající se součinu požadovaného počtu let a příslušné výše členského příspěvku
platného v době úhrady.
5. Členové mají hlasovací právo, kterým se podílejí na rozhodování komory. Každý člen komory má vždy
jeden hlas bez ohledu na výši členského příspěvku jím uhrazeného.

Článek 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KOMORY
1. Člen má právo:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

účastnit se valné hromady;
volit orgány Komory a být volen do orgánů Komory;
účastnit se všech akcí Komory, není-li orgány Komory stanoveno jinak;
být informován o činnostech a akcích Komory;
předkládat návrhy, připomínky a stížnosti všem orgánům Komory.

2. Člen je povinen:
(a)
(b)
(c)
(d)

dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů Komory;
platit členské příspěvky;
zdržet se jednání, které vede nebo může vést k poškození dobrého jména Komory;
bez zbytečného odkladu oznámit představenstvu změnu údajů, které jsou předmětem členské evidence.

Článek 6
VZNIK ČLENSTVÍ V KOMOŘE
1. Zájemce požádá o členství zasláním vyplněné přihlášky s dokladem o zaplacení správné výše členského
příspěvku představenstvu k rukám prezidenta.
2. Členství vzniká 30. dnem po doručení přihlášky představenstvu s dokladem o zaplacení členského
příspěvku, jestliže představenstvo nerozhodne o členství, resp. odmítnutí členství do této doby.
3. V případě odmítnutí přihlášky zájemce představenstvo informuje zájemce o této skutečnosti. Zaplacený
členský příspěvek, sníženy o administrativní poplatek nepřesahující 5% zaplaceného příspěvku, bude
odmítnutému žadateli bez zbytečného odkladu vrácen.
4. Všichni členové jsou registrováni představenstvem, které zašle jednotlivým členům bez zbytečného
odkladu potvrzení o vzniku a trvání členství na základě jejich žádosti.

Článek 7
ZÁNIK ČLENSTVÍ V KOMOŘE
1. Členství zaniká dnem, kdy fyzická osoba přestane být bezúhonná, tj. osoba je pravomocně odsouzena
za úmyslný trestný čin, resp. za trestný čin spáchaný z nedbalosti, pokud takový trestný čin souvisí
s podnikáním či veřejnou činností takové osoby. Členství zaniká dále dnem, ke kterému dojde k omezení
či ztrátě způsobilosti fyzické osoby k právním úkonům.
2. Členství zaniká dnem, ke kterému je na právnickou osobu prohlášen konkurz nebo zamítnut konkurz pro
nedostatek majetku. Členství dále zaniká ke dni zániku právnické osoby.
3. Členství zaniká dnem, ve kterém valná hromada rozhodne o vyloučení člena. Důvodem vyloučení člena
bude zejména jednání, které vede nebo může vést k poškození dobrého jména Komory. Rozhodnutí
o vyloučení bude zasláno dotčené osobě doporučeným dopisem. Proti rozhodnutí valné hromady
o vyloučení člena není přípustné odvolání.
4. Členství zaniká dnem, ve kterém představenstvo rozhodne o vyloučení člena. Důvodem může být pouze
prodlení s placením členského příspěvku nebo jednání, které vede nebo může vést k vážnému poškození
dobrého jména Komory, přičemž vážnost poškození dobrého jména Komory neumožňuje čekat na jednání
valné hromady podle předchozího bodu. Proti takovému vyloučení, které musí být dotčené osobě sděleno
doporučeným dopisem, je možné se odvolat k dozorčí radě, přičemž písemné a řádně odůvodněné odvolání
musí být předsedovi dozorčí rady doručeno písemně do 30 dnů od doručení oznámení o vyloučení. Na
odvolání doručené předsedovi dozorčí rady po uplynutí lhůty stanovené v předchozí větě nebude brán
zřetel.
5. Členství zaniká dnem následujícím po doručení písemného oznámení o ukončení členství zaslaného
prezidentovi příslušným členem. Člen může z Komory vystoupit kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Článek 8
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
1. Výši příspěvků stanovuje valná hromada.
2. Členské příspěvky se stanovují na roční bázi.
3. Pro první rok existence komory jsou členské příspěvky stanoveny následovně:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

fyzické osoby, podnikatelé a společnosti mající maximálně 6 zaměstnanců: 20.000,- Kč;
společnosti mající 7 až 100 zaměstnanců: 50.000,- Kč;
společnosti mající více než 100 zaměstnanců: 100.000,- Kč ;
ústavy a instituce: 5.000,- Kč;
ﬁnančně či jinak podporující členové: dobrovolná výše příspěvku.

4. Při vzniku členství zájemce uhradí příslušnou částku členského příspěvku podle předchozí odstavce před
podáním přihlášky v souladu s článkem 6.
5. V dalších letech členství uhradí člen částku členského příspěvku platnou v době jeho úhrady nejpozději
v poslední den ročního období, na které byl členský příspěvek členem uhrazen.
6. Člen, jenž je v prodlení s úhradou členského příspěvku déle než 30 dnů, bude prezidentem vyzván k úhradě
členského příspěvku doporučeným dopisem a pokud ani v přiměřené náhradní lhůtě, ne kratší než 10
dnů, stanovené v této výzvě neuhradí členský příspěvek, může být na základě rozhodnutí představenstva
vyloučen z Komory.
7. Člen, jenž je v prodlení s úhradou členských příspěvků, nemá nárok na žádné plnění ze strany Komory do
doby, než uhradí příslušnou částku členského příspěvku.
8. Zaplacené členské příspěvky se v případě zániku členství nevracejí.

Článek 9
ORGÁNY KOMORY
1. Orgány Komory je valná hromada, představenstvo, prezident, viceprezident, dozorčí rada a tajemník.
2. Členem orgánu komory mohou být s výjimkou tajemníka pouze členové Komory a jejich zástupci.
3. Funkce v orgánech Komory jsou s výjimkou tajemníka neplacené.
4. Opakovaný výkon funkcí v orgánech Komory je přípustný.

Článek 10
VALNÁ HROMADA
1. Valná hromada je vrcholným orgánem Komory a zasedá nejméně jednou ročně.
2. Valnou hromadu svolává prezident nebo předseda dozorčí rady v případech stanovených stanovami.
3. Prezident je povinen oznámit všem členům den, místo a hodinu konání valné hromady včetně programu
valné hromady minimálně 15 dní před jejím konání.
4. Pokud prezident nesvolá valnou hromadu za podmínek a v termínech, které mu ukládají stanovy, svolá
valnou hromadu předseda dozorčí rady způsobem uvedených v předchozím odstavci.
5. Prezident komory je povinen svolat valnou hromadu do 30 dnů od rozhodnutí představenstva o jejím
konání nebo od doručení žádosti o svolání valné hromady dozorčí rady anebo od doručení žádosti
o svolání valné hromady alespoň jedné třetiny členů, zaslané k rukám prezidenta.
6. Prezident je oprávněn svolat valnou hromadu, kdykoli to uzná za vhodné.
7. Valná hromada:
(a) projednává a schvaluje zprávy o činnosti představenstva a dozorčí rady;
(b) projednává a schvaluje účetní závěrku;
(c) projednává a schvaluje rozpočet;
(d) volí a odvolává členy představenstva;
(e) volí a odvolává členy dozorčí rady;
(f) je oprávněna jmenovat čestného prezidenta;
(g) projednává a rozhoduje o návrzích představenstva a členů;
(h) projednává a rozhoduje o doplnění nebo změně stanov;
(i) rozhoduje o rozpuštění Komory;
schvaluje výši členských příspěvků.

(j)

8. Valné hromadě předsedá prezident.
9. Valná hromada je usnášeníschopná pokud byla svolána v souladu se stanovami a je-li přítomna alespoň
1/3 členů ke dni konání valné hromady podle seznamu členů. Není-li valná hromada usnášeníschopná,
je prezident povinen svolat do 30 dnů náhradní valnou hromadu, která je usnášeníschopná bez ohledu
na počet přítomných členů. Konání náhradní valné hromady v den, na který byla svolána původní valná
hromada, je přípustné, je-li to uvedeno v oznámení o konání valné hromady.
10. Ke schválení usnesení valné hromady je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
11. V případě hlasování o změně stanov je valná hromada usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční
většina členů, a to i v případě náhradní valné hromady. Valná hromada rozhoduje 2/3 většinou hlasů
přítomných hlasů.
12. Každý člen může být na valné hromadě zastoupen jiným členem prostřednictvím písemné plné moci,
která musí být představenstvu doručena nejméně 24 hodin před začátkem valné hromady. Jeden člen však
nemůže zastupovat více než tři členy.
13. O přijatých rozhodnutích se vyhotovuje zápis, který podepisuje prezident.

Článek 11
PŘEDSTAVENSTVO
1. Představenstvo rozhoduje o všech věcech, které výslovně podle těchto stanov nenáleží do působnosti
valné hromadě.
2. Představenstvo na svém prvním zasedání po konání valné hromady volí ze svého středu prezidenta
a viceprezidenta.
3. Představenstvo může podle tématických a zájmových okruhů a oblastí činnosti Komory rozhodnout
o založení studijního, pracovního či jiného výboru. Členy výboru jsou členové a jejich zástupci.
4. Představenstvo jmenuje tajemníka podle podmínek uvedených v článku 16.
5. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh rozpočtu, účetní závěrku a zprávu o činnosti.
6. Představenstvo má nejméně 5 členů. V případě, že počet členů představenstva klesne pod polovinu
minimálního počtu uvedeného v předchozí větě, je představenstvo povinno na nejbližším zasedání
rozhodnout o svolání valné hromady.

Článek 12
ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
1. Představenstvo rozhoduje o záležitostech, které jsou zařazeny na pořad jednání.
2. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud:
(a) oznámení o zasedání představenstva s uvedením dne, místa a hodiny konání zasedání představenstva
včetně programu bylo zasláno prezidentem jednotlivým členům představenstva nejméně 5 dní před
zasedání představenstva, a dále
(b) je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů představenstva.
3. Rozhodnutí představenstva je podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných.
Zastoupení členů představenstva není přípustné.
4. Na žádost jednoho nebo více členů představenstva mohou být rozhodnutí přijímána tajným hlasováním.
5. Člena představenstva, který se bez oprávněného důvodu nezúčastní tří po sobě následujících zasedání, má
možnost představenstvo vyloučit z představenstva.
6. O rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který na konci každého zasedání členové představenstva
schvalují a po jeho schválení je založen v sídle Komory.

Článek 13
PREZIDENT
1. Prezident je statutárním orgánem Komory.
2. Prezident vystupuje jménem komory ve všech věcech, přičemž má možnost přenést výkon jednotlivých
úkonů v administrativních záležitostech na tajemníka.
3. Prezident je volen představenstvem ze zvolených členů představenstva. Prezident předsedá valné hromadě
a představenstvu, řídí jejich jednání a hlasování.
4. Na písemnou žádost alespoň tří členů představenstva je prezident povinen svolat zasedání představenstva
do 10 dnů.
5. V případě, že se uvolní funkce prezidenta, představenstvo na svém prvním zasedání zvolí z členů
představenstva prezidenta a případně viceprezidenta, pokud byl zvolen prezidentem.
6. Oznámení o zasedání představenstva podle předchozího odstavce zasílá členům představenstva
viceprezident okamžitě po uvolnění funkce prezidenta.

Článek 14
VICEPREZIDENT
1. Viceprezident je statutárním orgánem Komory.
2. Viceprezident vystupuje jménem komory ve všech věcech, přičemž má možnost přenést výkon jednotlivých
úkonů v administrativních záležitostech na tajemníka.
3. Viceprezident je volen představenstvem ze zvolených členů představenstva.

Článek 15
DOZORČÍ RADA
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Komory, kontroluje účetní knihy a dohlíží na správné vedení
Komory.
2. Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Vyloučení člena dozorčí rady z Komory
během trvání jeho funkce není přípustné. Člen dozorčí rady nemůže být členem představenstva ani
tajemníkem.
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává jednání dozorčí rady, a to nejméně jedenkrát
ročně. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. O zasedání dozorčí rady se pořizuje
zápis, který podepisuje její předseda.
4. Dozorčí rada je povinna informovat valnou hromadu o výsledcích prováděné účetní kontroly, a to alespoň
jedenkrát ročně.

Článek 16
TAJEMNÍK
1. Tajemník provádí operativní činnosti Komory. Tajemník se zúčastňuje všech zasedání orgánů Komory,
s výjimkou zasedání dozorčí rady.
2. Tajemník realizuje pokyny a rozhodnutí jednotlivých orgánů Komory.
3. Tajemník je zodpovědný za administrativní záležitosti Komory, ve kterých je oprávněn jednat a podepisovat
za Komoru v rozsahu zmocnění uděleného prezidentem.
4. Tajemník nesmí být členem Komory a nesmí vykonávat bez předchozího souhlasu představenstva žádnou
podnikatelskou činnost. Odměnu tajemníka určuje představenstvo.
5. V případě neobsazení funkce tajemníka vykonává jeho úkoly určený člen představenstva.

Článek 17
ZASTUPOVÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ
1. Jménem Komory jedná a podepisuje prezident a viceprezident, a to každý samostatně.
2. Podepisování za Komoru se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu Komory připojí svůj podpis
prezident nebo viceprezident.

Článek 18
HOSPODAŘENÍ KOMORY
1. Komora je neziskovou organizací, která se nesmí věnovat vlastním obchodním aktivitám za účelem
dosažení zisku.
2. Komora jako samostatná právnická osoba nakládá hospodárně se svým majetkem a využívá jej k podpoře
své činnosti. Členové neručí za závazky Komory.
3. Zdroji příjmů jsou zejména členské příspěvky, dary a poplatky za služby poskytované Komorou.
4. Komora odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

5. Komora vede předepsaným způsobem účetnictví, sestavuje roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky.
6. Za řádné vedení účetnictví odpovídá prezident. Účetním obdobím je kalendářní rok.
7. Představenstvo poskytuje účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu, způsobem a v termínech
stanovených právními předpisy České republiky.
8. O způsobu nakládání s případným ziskem či o pokrytí případných ztrát rozhoduje valná hromada na
základě návrhu představenstva.

Článek 19
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Návrhy změn nebo dodatků k těmto stanovám musí být před jejich projednáním na valné hromadě písemně
oznámeny členům komory v oznámení o konání valné hromady. Změny stanov schvaluje Ministerstvo
průmyslu a obchodu České republiky.
2. Valná hromada má možnost rozhodnout o rozpuštění komory v případě, že byl návrh na její rozpuštění
řádně zařazen na pořad jednání a usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
3. Záležitosti, které tyto stanovy neupravují, se řídí platným právním řádem České republiky.
4. Stanovy komory schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona
č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, v platném znění.
5. Tyto stanovy tvoří přílohu zakladatelské listiny Komory ze dne 14. září 2004.
6. Do konání první valné hromady jménem Komory jedná a podepisuje prezident a viceprezident, a to každý
samostatně.
7. Změnou stanov ze dne 25. května 2005 došlo ke změně názvu Komory z původního názvu ČESKOAMERICKO-AFGHÁNSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČESKÉ REPUBLICE (v českém jazyce), JOINT
CZECH-AMERICAN-AFGHAN CHAMBER OF COMMERCE IN THE CZECH REPUBLIC (v anglickém jazyce)
a s tím souvisejícím změnám stanov.
8. Změnou stanov ze dne 16.srpna 2005 došlo ke změně sídla Komory.

V Praze dne 16. srpna 2005

...........................................................
Ing. Fawad Nadri

...........................................................
Daniel Soural

preziden

viceprezident

