
  

STANOVY 

FRANCOUZSKO-ČESKÉ 

OBCHODNÍ KOMORY 

V ČESKÉ REPUBLICE 
 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PLATNÉ OD 22.03.2017  

 

 

I. Obecná ustanovení 
 

 

Článek 1 : Založení 

 

1) Francouzsko-česká obchodní komora v České republice  (dále jen “Obchodní 

komora”) je založena podle ustanovení zákona č.42/1980 Sb. o hospodářských stycích 

se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou.  

 

2) Jméno Obchodní komory zní: 

 

a) ve francouzštině : “Chambre de Commerce Franco-Tchèque en République 

Tchèque”, 

   b)   v češtině : “Francouzsko-česká obchodní komora v České republice”. 

 

3)  Obchodní komora je právnickou osobou založenou dle práva České republiky, 

sdružující za podmínek těchto stanov zejména české a francouzské obchodní 

korporace, odštěpné závody francouzských obchodních korporací, zahraniční dceřiné 

společnosti českých a francouzských korporací, jakož i ostatní právnické či fyzické 

osoby, spolky, instituce se zájmem na rozvoji francouzsko-českých hospodářských 

vztahů.   

 

4)  Sídlo Obchodní komory se nachází na adrese IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8.  

 

5)  Úředními jazyky Obchodní komory jsou francouzština a čeština.  

 

 

Článek 2 : Předmět činnosti 

 

1) Hlavním předmětem činnosti Obchodní komory jsou: 

 

 zastupování, podpora, koordinace a hájení hospodářských a profesních zájmů jejích 

členů, a to jak ve Francii a České republice, tak i v rámci Evropské unie, 

 umožnění vzájemných setkávání a výměny informací mezi členy, 

 podpora rozvoje francouzsko-českých vztahů a spolupráce, 

 informování členů o činnostech Obchodní komory, jakož i o významných událostech 

v oblasti francouzsko-českých vztahů, 
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 usnadnění vzájemných kontaktů mezi českými a francouzskými společnostmi, mezi 

francouzskými občany a českými podniky, mezi českými občany a francouzskými 

podniky, 

 rozvíjení oblasti “public relation”.   

 

2) Obchodní komora zajišťuje poskytování dalších služeb vyplývajících z její hlavní 

činnosti a zajišťujících jejím členům i ostatním osobám možnost: 

 

 prezentace svého podniku, jakož i svých zájmů a činnosti, a to jak v rámci oficiálních 

publikací Obchodní komory, tak i na internetových stránkách, na úrovni univerzit a 

vysokých škol, v rámci francouzských týdnů (dnů) v České republice a českých ve 

Francii, atd.... 

 získání informací o ekonomickém, politickém a právním prostředí v České republice a 

ve Francii, 

 získání informací o českých a francouzských podnicích, 

 získání dokumentace sdružující informace určené pro státní správu, podniky a místní 

sdružení.  

 

3) Obchodní komora vykonává dále veškeré zákonem dovolené činnosti, které jsou 

v souladu s hlavním cílem jejího založení a souvisí či doplňují činnosti výše uvedené.  

 

4)  Obchodní komora je oprávněna v souladu s právními předpisy zakládat další právnické 

osoby.  

 

 

Článek 3 : Finanční prostředky a jmění 

 

1)  Obchodní komora je nevýdělečnou organizací. 

 

2)  Obchodní komora bude při provádění svých úkolů disponovat finančními prostředky, 

jež se budou skládat zejména z členských příspěvků a případně z darů a zvláštních 

dotací či z poplatků za poskytnuté služby. 

 

3)  Jmění Obchodní komory spravuje výbor. Tato správa může být delegována na 

některého člena výboru.  

 

4)  Členové Obchodní komory nemají žádné právo k majetku Obchodní komory. 

V případě zrušení Obchodní komory z jakéhokoli důvodu bude její majetek převeden 

na instituci s obdobným předmětem činnosti a účelem založení.  

 

 

Článek 4 : Ručení 

 

Obchodní komora ručí za své závazky výhradně svým jměním. Je vyloučeno jakékoli osobní 

ručení členů Obchodní komory.  
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II. Členství 
Článek 5 : Členové 

 

1) Členství v Obchodní komoře je, za podmínky souhlasu Výboru, otevřeno následujícím 

osobám: 

 

 obchodním korporacím se sídlem v České republice, 

 obchodním korporacím se sídlem ve Francii, 

 odštěpným závodům francouzských obchodních korporací,  

 zahraničním dceřiným společnostem českých a francouzských korporací, 

 podnikatelům, fyzickým osobám podnikajícím v České republice nebo ve Francii, 

 dalším fyzickým osobám francouzského či českého občanství.   

 ostatním právnickým či fyzickým osobám, spolkům, institucím se zájmem na 

rozvoji francouzsko-českých hospodářských vztahů.   

 

2)  Následující osoby jsou přijaty jako čestní členové:  

 

 Francouzský velvyslanec v České republice a obchodní rada při Francouzském 

velvyslanectví, přičemž jmenovaní  nemohou být členy výboru.  

 

 Velvyslanec České republiky ve Francii a vedoucí diplomatický pracovník 

Velvyslanectví České republiky ve Francii, do jehož působnosti náleží ekonomická a 

obchodní problematika vztahů obou zemí, přičemž jmenovaní nemohou být členy 

výboru.  

 

3)       Přidružení členové Obchodní komory: Zástupci organizací, institucí a asociací, jejichž 

činnost může být pro Obchodní komoru zajímavá buď svou povahou nebo možnou 

spoluprací, mohou být rozhodnutím výboru přijati jakožto přidružení členové.  

Přidružení členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků. Na jednáních 

valné hromady mají přidružení členové poradní hlas, samotného hlasování valné 

hromady se neúčastní. Jinak mají přidružení členové stejné povinnosti a mohou 

využívat stejných služeb jako ostatní členové Obchodní komory. 

            Seznam přidružených členů je každoročně, a to vždy před ročním zasedáním valné    

            hromady, kontrolován a aktualizován výborem. 

 

4)      Výbor je oprávněn rozhodnout, že za čestného člena nebo přidruženého člena Obchodní 

komory budou přijaty i jiné osoby, neuvedené v odst. 2) nebo 3) výše, a to významné 

osobnosti z oblasti politické, ekonomické, diplomatické či kulturní, jejichž členství 

bude přínosem a obohacením pro činnost Obchodní komory.    

 

 

 

Článek 6 : Vznik členství 

 

1)  Každý, kdo se chce stát členem Obchodní komory, musí zaslat výboru písemnou 

žádost o přijetí nebo vyplnit formulář zhotovený za tímto účelem, ve kterých prokáže 

svůj statut a zaváže se k dodržování stanov Obchodní komory v případě, že bude přijat 

za člena Obchodní komory. Právnické osoby oznámí jméno svého zástupce.  
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2)  Výbor zašle žadateli své rozhodnutí písemně. Výbor není povinen odůvodnit své 

rozhodnutí o nepřijetí. Členství vzniká na základě kladného rozhodnutí výboru o 

žádosti o přijetí dnem přijetí platby členského příspěvku (jehož výše je určena 

výborem v souladu s článkem 12, bodu 4, písmeno e) těchto stanov. 

 

 

Článek 7 : Ukončení členství 

 

1) Členství zaniká: 

 

 v případě úmrtí, vystoupení nebo vyloučení člena - fyzické osoby z Obchodní komory, 

 v případě vystoupení či vyloučení člena -  právnické osoby z Obchodní komory a při 

každé změně uvnitř společnosti, která má za následek nesplnění podmínek 

stanovených v článku 5. 

 

2)  Člen může z Obchodní komory vystoupit, a to vždy s účinností k datu výročí jeho 

členství v Obchodní komoře. Oznámení o vystoupení je člen povinen Obchodní 

komoře doručit alespoň tři měsíce před uplynutím každého roku trvání členství. 

V případě nedodržení této minimální výpovědní doby, dojde k prodloužení členství o 

další rok s povinností hradit členský příspěvek.   

 

3)  Výbor je oprávněn člena vyloučit v případě závažného nebo opakovaného porušování 

ustanovení těchto stanov a zejména čl. 9, a to rozhodnutím výboru přijatým alespoň 

dvoutřetinovou většinou jeho členů. Před přijetím takového rozhodnutí zašle výbor 

dotčenému členovi oznámení, ve kterém jej informuje o úmyslu výboru jej vyloučit, 

pokud nenapraví důsledky porušení stanov (zejména neuhradí členský příspěvek). 

Nezjedná-li dotčený člen nápravu, výbor je oprávněn jej vyloučit. Prodlení s úhradou 

příspěvku delší než šest měsíců po doručení upomínky, je rovněž považováno za 

důvod pro vyloučení člena z Obchodní komory. 

 

4)  Vystoupením nebo vyloučením z Obchodní komory nevzniká dotčenému členovi 

nárok na navrácení finančních prostředků či jmění jím vložených do Obchodní 

komory.  

 

 

Článek 8 : Práva členů 

 

1)  Každý člen má právo účastnit se jednání valných hromad Obchodní komory, podávat 

návrhy a hlasovat. 

 

2)  Každý člen má jeden hlas. Právnické osoby jsou zastoupeny svými zákonnými 

zástupci. 

 

3)  Členové mají nárok na podporu a poradenství Obchodní komory a jsou jim zdarma k 

dispozici veškeré publikace a dokumentace Obchodní komory. 

 

4) Členové mají nárok, aby jim byly právnickou osobou, založenou v souladu s článkem 

2.4 těchto stanov, poskytovány služby za zvláštních a zvýhodněných podmínek.  
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Článek 9 : Povinnosti členů 

 

1)  Členové podporují cíle a činnosti Obchodní komory a zavazují se dodržovat stanovy a 

usnesení orgánů Obchodní komory. 

 

2)  Každý z členů, s výjimkou čestných a přidružených členů, je povinen řádně uhradit 

roční členský příspěvek splatný na počátku každého roku trvání členství, a to za 

podmínek určených Výborem Obchodní komory.  

 

 

III. Valná hromada 
 

Článek 10 : Působnost valné hromady 

 

1)  Valná hromada je nejvyšším orgánem Obchodní komory. 

 

2) Do působnosti valné hromady patří: 

 

a) schvalování plánu činnosti sestaveného a předloženého výborem, 

b) schvalování rozpočtu, 

c) volba a odvolávání členů výboru, 

d) změna stanov, 

e) zrušení Obchodní komory, 

f) všechny ostatní pravomoci, které nepatří do působnosti výboru. 

 

 

Článek 11 : Svolávání a průběh valné hromady 

 

1) Valná hromada se schází nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od 

ukončení účetního období. Valná hromada je svolávána výborem. Požádá-li o to více 

než jedna třetina všech členů Obchodní komory, je výbor povinen valnou hromadu 

svolat.  

 

2)  Pozvánku na valnou hromadu obsahující program jednání je výbor povinen doručit 

členům Obchodní komory jakýmkoliv způsobem.  

 

3)  Valná hromada je řízena předsedou výboru, v případě jeho nepřítomnosti pak 

místopředsedou.  

 

4)  Usnesení mohou být přijímána jen v záležitostech uvedených v programu jednání. 

Program jednání může být rozšířen o další otázky, a to na počátku zasedání a požádají-

li o to alespoň dvě třetiny přítomných nebo zastoupených členů. 

 

5)  Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna či zastoupena alespoň 1/4 všech 

členů Obchodní komory. 
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Jestliže valná hromada není schopná usnášení, je svolána náhradní valná hromada, a to    

            do tří týdnů ode dne, na nějž byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná    

             hromada se může platně usnášet o všech otázkách, a to bez ohledu na počet   

             přítomných nebo zastoupených členů. 

 

6)  Členové mohou zplnomocnit jiného člena k jejich zastupování na valné hromadě. 

Jeden člen nemůže zastupovat více než dva jiné členy. Originál plných mocí musí být 

odevzdán předsedajícímu valné hromady na začátku zasedání. 

 

7)  Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou 

rozhodnutí uvedených v článku 10, bodu 2, písmenech d) a e), pro které je vyžadována 

dvoutřetinová většina hlasů přítomných nebo zastoupených členů. V případě rovnosti 

hlasů proběhne nové hlasování. Při nové rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

Obchodní komory. 

 

8)  Zápis z jednání každé valné hromady bude vyhotoven a podepsán předsedou Obchodní 

komory nebo, v případě jeho nepřítomnosti, místopředsedou. 

 

 

IV. Výbor 
 

Článek 12 : Složení a pravomoci výboru  

 

1)  Výbor je výkonným orgánem Obchodní komory. 

 

2) Výbor se skládá nejméně z pěti a nejvýše z deseti členů. Ze svého středu pak výbor 

zvolí osoby do těchto pěti funkcí: 

 

 předseda 

 místopředseda 

 pokladník 

 zastupující pokladník 

 tajemník 

 

a to v souladu s ustanoveními článku 13 dále. 

 

3)  Členové výboru jsou voleni a odvolávání valnou hromadou z členů nebo zástupců 

členů Obchodní komory. Jejich funkční období je dvouleté, znovuzvolení je možné. 

Každý člen Obchodní komory může navrhnout kandidáty na člena výboru. Jsou 

zvoleni kandidáti, kteří obdrželi prostou většinu hlasů dle článku 11.7. Členové výboru 

vykonávají své funkce bez nároku na odměnu. V případě odchodu člena výboru nebo 

dlouhodobé překážky ve výkonu jeho funkce přistoupí ostatní členové výboru ke 

kooptaci nového člena, který je zároveň členem Obchodní komory v souladu s bodem 

4 tohoto článku. Kooptovaný člen výboru vykonává svou funkci do doby konání 

nejbližší valné hromady.  

 

            V případě třech po sobě jdoucích neomluvených absencí člena výboru bez vážného   

            důvodu, bude tento člen vyloučen. Ostatní členové výboru jsou oprávněni na místo   

            vyloučeného člena kooptovat člena nového. 
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V případě, že valná hromada zvolí méně než 10 členů výboru, zvolení členové mohou 

rovněž kooptovat nové členy z členů obchodní komory a to až do celkového počtu 10ti 

členů v souladu s bodem 4 tohoto článku. 

 

4)  Členové výboru jsou kooptováni rozhodnutím členů výboru dvoutřetinovou většinou 

hlasů všech členů výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. 

Každý člen obchodní komory může navrhnout kandidáty ke kooptaci. 

 

5)  Do působnosti výboru patří: 

 

 řízení běžných záležitostí Obchodní komory, 

 svolávání valné hromady, 

 předkládání návrhu činnosti valné hromadě, 

 provádění usnesení valné hromady, 

 sestavování rozpočtu a stanovení výše členských příspěvků, (výbor je oprávněn 

stanovit příspěvky v různé výši), 

 informování členů o průběhu činnosti Obchodní komory,  

 přijímání nových členů Obchodní komory, 

 vylučování členů za podmínek stanovených stanovami, 

 dispozice s majetkem v souladu s článkem 3 stanov, 

 vytváření zvláštních komisí. 

 

 

Článek 13 : Zasedání výboru 

 

1) Zasedání výboru svolávané předsedou se konají nejméně čtyřikrát za rok. Pozvánky 

obsahující program jednání jsou zasílány všem členům výboru před zasedáním. V 

případě nutnosti může být výbor svolán ústně. 

 

2) Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň pěti jeho členů. Rozhodnutí jsou 

přijímána alespoň pěti členy. Každý člen má jeden hlas. 

 

3)  Zápis ze zasedání výboru je vyhotoven tajemníkem a podepsán předsedou. Každý 

z členů výboru obdrží kopie zápisu.  

 

 

Článek 14 : Předseda 

 

Předseda společně s tajemníkem zastupují a jednají jménem Obchodní komory. Předseda 

svolává a řídí zasedání výboru.  

  

Předsedu po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje ve všech věcech místopředseda.  

 

 

Článek 15 : Pokladník 

 

Pokladník je pověřen kontrolou hospodaření s finančními prostředky Obchodní komory, 

kontrolou účetnictví a sestavováním roční účetní uzávěrky.  
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Při výkonu jeho činností mu asistuje zastupující pokladník, který pokladníka zastupuje po 

dobu jeho nepřítomnosti.  

 

 

Článek 16 : Tajemník 

 

Tajemník je, společně s předsedou, oprávněn zastupovat a jednat jménem Obchodní komory. 

Přijímá do pracovního poměru zaměstnance Obchodní komory v souladu s pokyny výboru a 

dohlíží na řádný výkon jejich práce.   

 

Po dobu nepřítomnosti tajemníka může výbor pověřit dočasným výkonem jeho funkce jiného 

člena výboru, s výjimkou předsedy.  

 

 

Článek 17 : Generální ředitel 

 

Generální ředitel je jmenován a odvoláván výborem a zajišťuje každodenní řízení činností 

Obchodní komory v souladu s rozhodnutími a pokyny výboru.  

 

 

Článek 18 : Komise 

 

Pro určité zvláštní úkoly, zejména pro vypracování určitých studií, může představenstvo 

vytvořit komise složené z členů Obchodní komory.  

 

 

V. Jednání a podepisování za Obchodní komoru 
 

Článek 19  

 

Za Obchodní komoru jedná předseda společně s tajemníkem. 

 

Podepisování za Obchodní komoru se děje tak, že k vytištěnému či napsanému jménu 

Obchodní komory připojí svůj podpis předseda a tajemník a v jejich nepřítomnosti pak 

zástupci ( v souladu s články 14 a 16 stanov). 

 

Předseda a tajemník jsou oprávněni zmocnit generálního ředitele k jednání jménem Obchodní 

komory v určitých oblastech, a to na základě písemné plné moci s úředně ověřenými podpisy.  

 

 

VI. Účetnictví 
 

Článek 20 : Účetní období 

 

Účetní období odpovídá kalendářnímu roku. 

 

První účetní období začíná dnem účinnosti stanov a končí 31. prosince téhož roku. 
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Článek 21 : Auditoři 

 

Roční kontrola účetnictví, účetních dokumentů a roční účetní uzávěrky je provedena 

autorizovanou auditorskou firmou, kterou jmenuje valná hromada na dobu tří let. Jmenovaná 

auditorská firma vyhotovuje zprávu pro valnou hromadu. 

 

 

VII. Rozhodčí řízení 
 

 

Článek 22  

 

Veškeré spory mezi členy Obchodní komory týkající se vnitřních záležitostí Obchodní komory 

budou řešeny v rozhodčím řízením.  

 

Pravidla rozhodčího řízení schvaluje valná hromada na návrh výboru.  

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

 

Článek 23 

 

Zakládající valná hromada volí zmocněnce, který je oprávněn zastupovat Obchodní komoru 

až do zvolení prvního výboru Obchodní komory.  

 

Zastupuje ji zejména při jejím zápisu do obchodního rejstříku a při svolání první valné 

hromady. 

 

 

Článek 24 

 

Tyto stanovy byly vyhotoveny ve francouzském a českém jazyce, přičemž obě znění mají 

stejnou platnost. V případě sporu ohledně výkladu bude rozhodujícím znění v českém jazyce. 

 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Obchodní komory dne 25. března 2004 

konanou v Praze a zohledňují změny schválené valnou hromadou dne 22. března 2017. 

 

 

Předseda:    Constantin Kinský  

 

Tajemník:    Michaela Fuchsová  


