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Preambule
Postup nebo pravidla, podle kterých jsou živnostenská společenstva (tj. spolky či sdružení
v souladu s § 3051 a § 3052 obč. zákoníku, dále jen „společenstvo“) začleňována
do Hospodářské komory České republiky (dále jen HK ČR), není upraven ani v zákoně
č. 301/1992 Sb., v platném znění (dále Zákon), ani v podzákonných normách HK ČR.
Zákon ve svém § 3, odst. (1) a (5) uvádí pouze tyto všeobecné zásady:
(1) Komory tvoří okresní komory a v hlavním městě Praze obvodní komory (dále jen "okresní
komory") a u hospodářské komory začleněná živnostenská společenstva a u agrární komory
začleněná zemědělská, potravinářská a lesnická společenstva (dále jen "společenstva").
(5) Zájmová a jiná sdružení vzniklá na základě zvláštního zákona1 se stávají společenstvy
na základě vlastního rozhodnutí.
**************************
Představenstvo HK ČR stanoví svým usnesením následující „Pravidla pro začleňování
živnostenských společenstev do HK ČR“. Začleněním, k němuž dochází na základě žádosti
společenstva a rozhodnutí představenstva HK ČR, se společenstvo stává složkou HK ČR.
Problematika začleňování společenstev se stejným, blízkým či příbuzným oborem živnosti či
podnikání je řešena ve vazbě na autorizaci živnostenských společenstev2.
Společenstva se pro účely těchto pravidel rozdělují na společenstva, do jejichž činnosti jsou
zapojeny (jejichž členskou základnu tvoří):
1) pouze individuální subjekty (právnické či fyzické osoby); jedná se tedy o „klasická“
společenstva (dále společenstva s individuálním členstvím), kde existuje pouze jedna
úroveň členství;
2) mimo individuální subjekty (právnické či fyzické osoby) též jedno či více zájmových či
jiných sdružení (svazů, sdružení, asociací, unií, cechů, profesních komor apod., vzniklých
na základě zvláštního zákona); jedná se tedy o společenstva s vyšším stupněm integrace
(dále společenstva s kolektivním členstvím), kde existuje více úrovní členství.
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Typicky spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Pravidla pro autorizaci schválená představenstvem HK ČR.

ČÁST I
Pravidla pro začleňování společenstev s individuálním členstvím
1. Zájemce musí:
a) být zájmovým či jiným sdružením (spolkem) v určitém odvětví, oboru nebo oborech
podnikání, živnosti či oborech živností s působností na převažující části území České
republiky;
b) hájit a podporovat společné zájmy podnikatelů, kteří jsou jejich členy, a přispívat
k řádnému provozování podnikání a jednotlivých živností;
c) podávat na vyžádání nebo z vlastní iniciativy orgánům státní správy návrhy, informace
a stanoviska o podnikání a živnostech v oboru své působnosti.
2. Zájemce (svaz, sdružení, asociace, unie, cech, profesní komora apod.), který požádá
o začlenění do HK ČR jako společenstvo, musí splnit tyto podmínky:
a) Všichni členové zájemce, kteří jsou podnikatelé ve smyslu občanského zákoníku, splňují
podmínky pro členství v HK ČR dle Zákona a splní povinnosti člena HK ČR, se stanou členy
HK ČR, pokud již členy HK ČR nejsou prostřednictvím jiné složky komory.
b) Členskou základnu zájemce musí tvořit převážně podnikatelské subjekty (právnické či
fyzické osoby). Nepodnikatelské subjekty, které jsou členy zájemce podle jeho interních
dokumentů, se členy HK ČR nestávají (viz bod 2, písm. a).
c) Sdělit, do které části Profesní unie se po začlenění zapojí.
3. Zájemce je povinen prokázat právní osobnost, tedy skutečnost, že existuje v souladu s právním
řádem (typicky spolek). Zájemce rovněž musí předložit stanovy, případně jiný obdobný doklad
a aktuální seznam všech svých členů (s případným vyznačením těch subjektů, které se stanou
členy HK ČR teprve po začlenění společenstva ve smyslu bodu 2, písm. a) této části).
4. Zájemce musí prokázat vlastní rozhodnutí, že se chce stát začleněným společenstvem HK ČR,
což doloží kopií rozhodnutí svého nejvyššího orgánu.
5. Zájemce musí dále doložit, že jeho činnost trvá déle než 12 měsíců ke dni podání přihlášky.
6. Dále Zájemce musí předložit informaci o dalších jemu známých subjektech reprezentujících
stejné, blízké nebo příbuzné obory podnikání svých členů.
7. V případě, že bude o začlenění u HK ČR žádat více zájemců ze stejných, blízkých nebo
příbuzných oborů podnikání či živností splňujících podmínky uvedené v bodech 1 až 5 těchto
pravidel, rozhodne o začlenění těchto zájemců nebo některého z nich představenstvo HK ČR
podle individuálního posouzení jednotlivých žádostí ve vazbě na platná pravidla pro autorizaci
společenstev v jednotlivých odbornostech či profesích.
8. V případě, že bude o začlenění u HK ČR žádat takový zájemce, který sdružuje podnikatele
v oboru podnikání či živností, který už je u HK ČR začleněným společenstvem, případně
v blízkém nebo příbuzném oboru, rozhodne o začlenění představenstvo HK ČR podle
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individuálního posouzení jednotlivých žádostí ve vazbě na platná pravidla pro autorizaci
společenstev v jednotlivých odbornostech či profesích.
9. V případech uvedených v bodě 7 (resp. 8) této části musí zájemci (resp. zájemce) doložit, že
bylo s ostatními zájemci (resp. s již začleněným společenstvem) vzájemně projednáno
rozdělení odborností či profesí ve vazbě na autorizaci společenstev.
10. Představenstvo HK ČR může rozhodnout o případném nezačlenění i na základě dalších
informací dostupných ke dni jeho rozhodnutí.
11. Představenstvo HK ČR rozhodne o začlenění zájemce, jenž řádně podal písemnou žádost,
na svém nejbližším zasedání.

ČÁST II
Pravidla pro začleňování společenstev s kolektivním členstvím
Zájemce o začlenění musí splňovat podmínky uvedené v části I, bod 1, 2a), b) a c), 4 a 5 těchto
pravidel a dále:

1. Předložit:
a) Stanovy (případně jiný obdobný doklad) a aktuální seznam všech svých členů.
b) Aktuální seznamy všech členů jednotlivých zájmových či jiných sdružení (svazů, sdružení,
asociací, unií, cechů, profesních komor apod.), které jsou zapojeny do činnosti zájemce
jako jejich členové (dále skupinový člen).
c) Prohlášení, že všechny podnikatelské subjekty zapojené do činnosti skupinových členů
zájemce vykonávají podnikatelskou činnost, splňují podmínky pro členství v HK ČR a splní
povinnosti člena HK ČR, se stanou členy HK ČR, pokud již členy HK ČR nejsou
prostřednictvím jiné složky komory.
2. Pokud je skupinový člen současně i začleněným společenstvem (složkou komory jako
společenstvo s individuálním členstvím), není nutné u tohoto skupinového člena seznam jeho
členské základny dle bodu 1 písm. b) předkládat.
3. Ustanovení uvedená v části I, bod 6 až 9 se použijí obdobně.
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ČÁST III.
Vysvětlující a závěrečná ustanovení
1. Pokud v seznamu členů nového zájemce dle části II figuruje skupinový člen, který je
společenstvem již začleněným v HK ČR, zůstává toto společenstvo i nadále začleněným
společenstvem (složkou) HK ČR, pokud se nerozhodne jinak. Skupinový člen může kdykoliv
požádat o samostatné začlenění (jako společenstvo s individuálním nebo kolektivním
členstvím).
2. Skupinový člen zájemce se nestává začleněným společenstvem (složkou) HK ČR, pokud o jeho
začlenění na základě jeho žádosti není představenstvem HK ČR výslovně rozhodnuto.
3. Pokud má společenstvo s kolektivním členstvím jednoho či více skupinových členů, jejichž
členskou základnu tvoří mimo individuální subjekty (právnické či fyzické osoby) další jedno či
více zájmových či jiných sdružení (svazů, sdružení, asociací, unií, cechů, profesních komor
apod.), použije se ustanovení části II, bod 1, písm. b) a c) i na tyto subjekty.
4. Vzhledem k dobrovolnosti členství dané Zákonem a možnosti několika úrovní členství
společenstev s kolektivním členstvím, může představenstvo HK ČR rozhodnout
v odůvodněných případech o případném začlenění zájemce i při nesplnění dílčích ustanovení
těchto pravidel, a to především na základě posouzení konkrétních okolností a souvislostí,
reálných možností zájemce, a může stanovit v těchto případech zvláštní podmínky
pro začlenění společenstva.
5. Všechna začleněná společenstva jsou povinna předložit vždy nejpozději do 15.12. každého
roku aktuální seznam svých členů, včetně seznamů členů skupinových členů, zpracovaný
v souladu s metodikou HK ČR. Pokud seznamy členů začleněného společenstva a jeho
skupinových členů odpovídající metodice HK ČR jsou veřejně přístupné (např. na jejich
internetových stránkách), stačí uvést (sdělit) příslušné odkazy. Dále jsou začleněná
společenstva povinna převést nejpozději do 15.5. každého roku podíl členských příspěvků,
stanovený příspěvkovým řádem HK ČR. Začleněná společenstva jsou rovněž povinna
bez zbytečného prodlení informovat o všech významných skutečnostech majících vliv na jejich
členství v HK ČR (například změna kontaktních údajů, změna či zánik subjektu).
Při opakovaném nesplnění této podmínky Úřad HK ČR předloží představenstvu HK ČR návrh
na zrušení začlenění společenstva z HK ČR.
6. Žádosti o začlenění společenstva a další podklady dle těchto pravidel se zasílají Úřadu HK ČR.
7. Plnění těchto pravidel sleduje a kontroluje Úřad HK ČR. Na základě předložených podkladů
a výsledků kontroly připravuje Úřad HK ČR příslušné návrhy, stanoviska a doporučení
pro jednání představenstva HK ČR.
8. Odvolání proti rozhodnutí představenstva HK ČR ve věci začlenění zájemce nebo ve věci
zrušení začlenění společenstva je možno předložit prostřednictvím představenstva HK ČR
Smírčí komisi HK ČR. Smírčí komise po posouzení případu předloží své stanovisko k danému
případu sněmu HK ČR ke konečnému rozhodnutí.
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9. Začleněné společenstvo může ukončit svou účast v HK ČR na základě svého rozhodnutí. Toto
rozhodnutí, doložené příslušným dokumentem, sdělí prostřednictvím Úřadu HK ČR
představenstvu HK ČR, které jej vezme na vědomí.
10. Těmito pravidly se ruší a nahrazují dosud platná Pravidla pro začleňování živnostenských
společenstev do Hospodářské komory České republiky schválená představenstvem dne
21. června 2006. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení představenstvem HK ČR,
tedy 15. dubna 2015.
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