PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V CHOMUTOVĚ
I. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
název firmy:
IČ:

DIČ:

ulice, číslo:

okres:

město:

PSČ:

telefon:

e-mail

statutární zástupce:

e-mail:

funkce:

telefon:

právní forma:

www stránky:

registrace v obchodním rejstříku nebo u živnostenského úřadu:
místo:
datum:

Spisová značka

jméno zástupce pro jednání:

telefon:

funkce:

e-mail:
II. POČET ZAMĚSTNANCŮ
1-5
6 - 10
11 - 25

26 - 50
51 - 100
101 - 200

201 - 500
501 - 1000
nad 1000

III. EKONOMICKÉ ÚDAJE
základní jmění (Kč)

čistý obrat (Kč)

import (Kč)

export (Kč)

do 1,5 mil
1,5 – 10 mil
10 – 50 mil
50 – 100 mil
100 – 300 mil
0,3 – 1 mld
1 mld a více

do 1,5 mil
1,5 – 18 mil
18 – 50 mil
50 – 100 mil
100 – 200 mil
200 mil – 1 mld
1 mld a více

do 1,5 mil

do 1,5 mil
1,5 – 10 mil
10 – 50 mil
50 – 100 mil
100 – 300 mil
0,3 – 1 mld
1 mld a více

1,5 – 10 mil

10 – 50 mil
50 – 100 mil
100 – 300 mil
0,3 – 1 mld
1 mld a více

IV. POPIS ČINNOSTI FIRMY

charakter firmy (odhad podílu níže uvedených činností) v procentech (%)
výroba:
Uveďte země, kam
exportujete/chcete exportovat
Uveďte země, kam
importujete/chcete importovat

obchod:

služby:

Výstižně uveďte konkrétní výrobky a služby. Při detailnějším popisu je možno pokračovat na volném listu.
V případě nepřiměřeně dlouhého popisu činnosti firmy si vyhrazujeme právo na vhodnou redakční úpravu.

V. MÁME ZÁJEM O VYSTAVENÍ:
a) OSVĚDČENÍ O ČLENSTVÍ – slouží jako doklad o členství k prezentaci ve Vaší firmě. Osvědčení je trvalé,
cena: 430,-Kč
b) ČLENSKÉ KARTY – slouží jako doklad o členství a k uplatňování slev při účasti na seminářích, kurzech
apod. – jsou vystavovány na dobu 1 roku, cena:150,-Kč
c) ETICKÝ KODEX – možnost využití loga člena Hospodářské komory České republiky zdarma
_________________________________________________________________________________________________
VI. MÁME ZÁJEM O INFORMACE S TÉMATIKOU (SEMINÁŘE,KURZY):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VII. POZNÁMKY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Účel zpracování osobních údajů
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osobo v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) jsou všechny údaje uvedené v této
přihlášce shromažďovány a zpracovávány pro účely zasílání obchodních sdělení, informacích o akcích a službách
subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, dále k uveřejňování informací v informačních materiálech, časopisech a bulletinech,
vydávaných komorou, dále ke zprostředkování kontaktů a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle
správci informaci o tom, že si nepřeje, aby byly poskytnuté údaje nadále užívány k uvedenému účelu.
Sumarizované údaje z této členské přihlášky mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní
potřebu správce.
2. Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a
zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické
osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

3. Práva subjektu
Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to elektronicky (na adresu
asistent@ohkcv.cz) nebo písemnou formou na adrese sídla správce. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem
doručení. Vezměte, prosím, na vědomí, že dále máte právo požadovat informace, jaké Vaše osobní údaje
zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním
údajům,, právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů. V případě pochybností o dodržování
povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
kontaktní osoba pro aktualizaci údajů o firmě
jméno:

funkce:

telefon:

mobil:

e-mail:

podpis odpovědné
osoby (razítko):

datum:

Prohlašuji se za člena Okresní hospodářské komory v Chomutově. Zavazuji se řádně plnit členské povinnosti,
platit členské příspěvky a dodržovat čistotu a etiku podnikání. Nemám námitek proti zveřejňování uvedených
informací.
Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že:





na majetek firmy nebyl prohlášen konkurz, proti firmě nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací
řízení, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku úpadce a firma není
v likvidaci,
firma nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedostatky dle §62 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
firma nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění dle §7 odst. 1 a
2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle § 13 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
bezúplatně poskytuji údaje o podnikajících fyzických osobách/právnických osobách (v rámci prezentací,
propagací a jiných obdobných způsobů šíření informací za účelem zlepšení činností a služeb OHK
Chomutov)

Zpracovatel: (vyplňuje OHKCV)
název složky:

Okresní hospodářská komora v Chomutově

adresa složky: Cihlářská 4132, Chomutov, 430 03
podpis odpovědné osoby (razítko):

IČ: 48290572
jméno předsedy: Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál
datum přijetí:
Přílohy: (Kopie výpisu z OR nebo ŽL)
Článek 1
Základní ustanovení

1) Okresní hospodářská komora v Chomutově (dále jen
„komora“) je sdružením podnikatelů, právnických a
fyzických osob, přijatých za její členy, zřízená na
základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky, v platném znění (dále jen „zákon“).
2) Základním posláním Okresní hospodářské komory
v Chomutově je podpora podnikatelských aktivit
(mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví),
prosazování, podpora, ochrana zájmů a zajišťování

potřeb členů komory ve vztazích k orgánům státní
správy, samosprávy a ve styku se zahraničím.
3) Komora je právnickou osobou zapsanou v oddílu A,
vložce 4164 Obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 7. června
1993.
4) Sídlem komory je Chomutov, Cihlářská 4132.
Článek 2
Členství v komoře
1) Členem komory mohou být právnické a fyzické osoby,
které mají sídlo nebo bydliště na území České
republiky,
provozují
podnikatelskou
činnost

2)

3)
a)
b)
c)
d)
e)

s výjimkou činnosti v zemědělství, potravinářství a
lesnictví, nejsou profesně organizovány podle jiného
zákona, pokud jej na základě písemné přihlášky
přijme za člena komory představenstvo komory.
Člen komory může být současně i členem
společenstva a naopak. Člen může být dle své volby
pouze jednou registrován u komory či společenstva
jako kmenový člen, dalším zapojením do činnosti jiné
komory či společenstva je registrován jako
nekmenový člen.
Práva a povinnosti člena komory vznikají dnem
zápisu do seznamu členů a zanikají dnem výmazu ze
seznamu členů.
Členství v komoře zaniká komory na základě:
zániku oprávnění k podnikatelské činnosti,
úmrtí,
zániku právnické osoby,
oznámením o vystoupení z komory,
vyloučením z komory.

Dnem výmazu, tj. zániku členství na základě oznámení o
vystoupení z komory, je poslední den kalendářního roku,
v němž člen komory písemně oznámil vystoupení
z komory představenstvu komory. V případě, že člen
komory oznámí vystoupení dříve než šest měsíců před
koncem kalendářního roku, je dnem výmazu poslední
den kalendářního měsíce, v němž uplyne šest měsíců
ode dne oznámení. Za datum oznámení vystoupení
z komory se považuje datum doručení listovní zásilky
obsahující toto oznámení úřadu komory nebo doručení
ve smyslu ustanovení §17 odst. 3, 4 zákona č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů
4) Člen může být vyloučen, neplatí-li členské příspěvky,
nebo jestliže jiným hrubým způsobem porušuje
členské povinnosti a podnikatelskou etiku. O
vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno,
rozhoduje představenstvo komory. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí lze podat písemně do 15-ti dnů od
jeho oznámení ke shromáždění delegátů.
5) Člen komory je oprávněn zejména:
a) v souladu se zákonem, statutem a volebním řádem
hospodářské komory volit a být volen do orgánů
komory; člen orgánu hospodářské komory je pro
řádný výkon své funkce v tomto orgánu povinen
doložit splnění podmínek stanovených pro výkon
funkce v tomto orgánu v souladu s § 4 odst. 1 a 2
volebního řádu příslušnými doklady ne staršími 30
dnů, které předá úřadu hospodářské komory na jeho
vyžádání,
b) využívat služeb poskytovaných komorou,
m) zajišťuje vybrané služby pro zahraniční obchod,
n) dbá na vytváření etiky podnikání.
Článek 4
Vztah komory k živnostenským společenstvům a ke
státním orgánům
1)

2)

Komora je samostatná a apolitická organizace, která
působí nezávisle na politických stranách, státních
orgánech a územní samosprávě a jiných orgánech
veřejné moci.
Činností komory nesmí být dotčena působnost
ostatních komor a živnostenských společenstev
začleněných do Hospodářské komory České
republiky. Komora uplatňuje svoji působnost,
upravenou v zákoně a v tomto statutu v součinnosti

c) obracet se ke smírčí komisi komory,
d) podílet se na činnosti komory a předkládat své
podněty, připomínky a návrhy,
e) požívat ochranu svých zájmů podle zákona a práv
vyplývajících z členství v komoře,
f) požívat veškerých výhod, které komora svým členům
poskytuje,
g) být informován o vyřízení podnětů, návrhů, stížností
a připomínek,
h) prezentovat své členství v komoře a užívat logo Člen
hospodářské komory ČR v souladu s vnitřními
předpisy Hospodářské komory ČR.
Článek 3
Působnost komory
Komora zejména:
a) vede evidenci členů komory a je povinna poskytovat
údaje o členské základně Hospodářské komoře
České republiky,
b) poskytuje poradenské a konzultační služby svým
členům v otázkách spojených s podnikatelskou
činností, v rámci své působnosti organizuje
vzdělávací činnost a spolupráci s orgány státní
správy v zajišťování informačního servisu a při řešení
problémů zaměstnanosti, vytváří prostor pro
setkávání podnikatelů a výměnu zkušeností,
c) na základě předchozího souhlasu svých členů
zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich
podnikatelské činnosti,
d) dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou
činnost odborně a v souladu s obecně závaznými
právními předpisy,
e) navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými
institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody,
f) v rámci své působnosti zřizuje zařízení a instituce na
podporu podnikání a vzdělanosti,
g) spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími
na základě uzavřených dohod,
h) zřizuje stálou smírčí komisi k předcházení
obchodních sporů mezi svými členy,
i) podporuje členská zařízení k přípravě na výkon
povolání,
j) vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu
řádného plnění svých úkolů,
k) zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk
Hospodářské komory České republiky s jejími členy a
naopak,
l) zajišťuje úkoly Hospodářské komory České republiky
v rámci příslušného územního celku,

s Hospodářskou komorou České republiky a dalšími
okresními komorami, živnostenskými společenstvy
začleněnými
do
hospodářské
komory
a
s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě
dohod uzavřených v souladu s tímto statutem.
Představenstvo předkládá představenstvu Hospodářské
komory České republiky do 15 dnů po schválení
shromážděním delegátů komory k posouzení statut a
jiné vnitřní předpisy komory, zda nejsou v rozporu se
stejnými podzákonnými normami schválenými sněmem
Hospodářské komory České republiky

