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Čl. 1. Název a sídlo 
1) Název organizace je: Nizozemsko-česká obchodní komora a byla založena v souladu 

ustanoveními zákona č. 116/1985 Sb. za použití zákona 83/1990 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (dále ve stanovách jen „organizace“ nebo „komora“). Při odkazování se na 
Nizozemsko-českou obchodní komoru může být použita zkratka “NCCC“. 

2) Sídlo komory je Praha. Komora je oprávněna rozhodnutím představenstva dle potřeby 
přemístit své sídlo v rámci České republiky a zřizovat své expozitury i v ostatních státech 
v souladu s právními předpisy těchto států. 

 

Čl. 2. Charakter, základní cíle a formy činnosti organizace 
1) Nizozemsko-česká obchodní komora je nestátní, nepolitická a nezisková organizace. 

Cílem její činnosti je všestranná podpora obchodních i jiných vztahů mezi Českou 
republikou a Nizozemským královstvím a podpora a ochrana společných zájmů jejích 
členů. 

2) Za účelem dosažení výše uvedených cílů komora využívá zejména následující prostředky: 
a) úzkou spolupráci s českými a nizozemskými úřady, zvláště obchodními komorami 

a jim podobnými sdruženími 
b) vyhledávání a kontaktování fyzických i právnických osob v Nizozemí a v České 

republice, které jsou zainteresovány na vzájemných obchodních vztazích 
c) informační servis o nizozemských a českých firmách, o vývoji trhu a vztazích na 

trhu v obou zemích,  
d) zprostředkování informací o otázkách spojených s výrobou, spotřebou, odbytem, 

dopravními možnostmi, cly, platebními podmínkami, konkursy, atd. 
e) reklamní a prezentační činnost zaměřenou na podporu a rozvoj česko-

nizozemského obchodu 
f) pořádání výstav nizozemského a českého zboží 
g) předkládání problémů a podnětů obchodním, živnostenským a hospodářským 

komorám a jiným příslušným českým a nizozemským úřadům a institucím 
h) provádění analýz trhů Nizozemska a České republiky 
i) podávání vyjádření v rámci svého předmětu činnosti 
j) vydávání informačního bulletinu se zprávami z výše uvedených oblastí a dalšími 

informacemi o činnosti komory 
k) pořádání obchodních a společenských setkání za účelem šíření informací, 

poskytování příležitostí k navazování kontaktů či poskytování jiných hodnot svým 
členům 

l) identifikace a podpory v sociálních případech, kde komora může pozitivně 
přispět 

m) veškeré další činnosti, které jsou potřebné k naplnění cílů komory 
 

Čl. 3. Finanční prostředky 
Finanční prostředky potřebné ke splnění cílů komory jsou získávány zejména: 

a) pravidelnými příspěvky členů 
b) dary, subvencemi a dobrovolnými příspěvky členů i nečlenů 
c) poplatky za služby komory, výnosy z vlastní činnosti komory, atd. 
d) reklamou a propagační činností 
e) jinými příjmy 

 

Čl. 4. Členství 
1) Řádnými členy komory se mohou stát fyzické i právnické osoby. 
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2) Osoby, které se zvláště zasloužily o rozvoj vztahů mezi Nizozemským královstvím a Českou 
republikou nebo které se zvláště zasloužily o činnost komory, mohou být představenstvem 
jmenovány čestnými členy. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků.  

3) O přijetí člena rozhoduje představenstvo na základě písemně podané žádosti o členství 
uchazečem na adresu komory. Právní nárok na získání členství v organizaci neexistuje, 
představenstvo může žádost o přijetí odmítnout bez sdělení důvodů. 

4) Členství v komoře končí: 
- Dobrovolným vystoupením 2 měsíce před koncem kalendářního roku. Vystoupení 

musí být učiněno písemně a prokazatelně včas adresováno představenstvu komory. 
- Smrtí u fyzických osob a ztrátou právní způsobilosti či zahájením konkursu u osob 

právnických. 
- Vyloučením rozhodnutím představenstva ze závažných důvodů, zejména pro hrubé 

poškozování zájmů komory či jejích členů, nečestné jednání v rozporu se zájmy 
komory, řádné nezaplacení členských příspěvků. 

- Zánikem člena - právnické osoby. 
- Zánikem komory. 

5) Minimální výše členských příspěvků je stanovena valnou hromadou. 
 

Čl. 5. Práva a povinnosti členů 
1) Členové mají právo účastnit se valné hromady, podávat zde návrhy a podněty. Tyto musí být 

projednány na valné hromadě v případě, že byly prokazatelně doručeny představenstvu 
minimálně 8 pracovních dní před jejím konáním. 

2) Členové mají právo být na valné hromadě představenstvem informováni o činnosti komory a 
o jejím hospodaření. 

3) Členové jsou oprávněni účastnit se za rovných podmínek jako ostatní členové akcí 
pořádaných komorou a využívat služeb komorou poskytovaných. 

4) Řádní členové mají volební právo. Volební právo mohou vykonávat osobně nebo 
prostřednictvím jednoho úředně zplnomocněného zástupce, kterým může být pouze jiný 
člen komory. Každý člen komory může na valné hromadě zastupovat nejvýše další dva členy 
komory. 

5) Členové jsou povinni podporovat zájmy komory a zdržet se všeho, co by mohlo být 
v rozporu se zásadami a cílem činnosti komory. Jsou povinni dodržovat stanovy a 
respektovat rozhodnutí orgánů komory. 

6) Řádní členové jsou povinni platit včas členské příspěvky. Nezaplatí-li do 2 měsíců od 
prokazatelně doručeného vyzvání komorou, nemají až do zaplacení právo využívat služeb 
komory a jsou jim do té doby odepřeny možnosti účastnit se akcí pořádaných komorou. 

 

Čl. 6. Orgány komory 
Orgány komory tvoří: 

a) valná hromada 
b) představenstvo 
c) prezidium 
d) revizor účtů 
e) sekretariát 
f) pracovní skupiny 

 

Čl. 6.1. Valná hromada 
1) Řádná valná hromada se koná každoročně. 
2) Mimořádná valná hromada může být svolána představenstvem kdykoliv to považuje za 

důležité. Musí být dále svolána vždy, požádá-li o to písemně alespoň 1/10 členů, a to 
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nejpozději do čtyř týdnů od takové výzvy prokazatelně doručené představenstvu. Nestane-li 
se tak, jsou členové oprávněni svolat mimořádnou valnou hromadu sami. 

3) Místo, čas a program valné hromady musí být členům sdělen písemně minimálně dva týdny 
před jejím konáním. 

4) Do pravomoci valné hromady náleží zejména: 
a) volba představenstva 
b) volba revizora účtů 
c) rozhodnutí o změnách stanov 
d) stanovení výše ročních příspěvků 
e) schvalování roční účetní uzávěrky 
f) schvalování ročních zpráv o činnosti komory 
g) rozhodování o zrušení komory 
h) rozhodování o spojení komory s jinou organizací nebo sdružením 
i) schvalování nových členů 

5) Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Usnesení je 
přijato prostou většinou hlasů přítomných. Při hlasování má každý člen 1 hlas. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 

Čl. 6.2. Představenstvo 
1) Představenstvo tvoří předseda, místopředseda a ostatní členové představenstva volení na 2 

roky valnou hromadou. Během svého funkčního období může představenstvo tříčtvrtinovou 
většinou hlasů, v případě nutnosti, kooptovat nové členy. Kooptace nových členů podléhá 
schválení nejbližší budoucí valné hromady. 

2) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba. Právnické osoby mohou valné 
hromadě navrhnout na kandidáta člena představenstva svého zástupce. V představenstvu 
však nemůže být současně více zástupců jedné právnické osoby či koncernového podniku, 
v případě, že několik členů komory tvoří koncern (holding). 

3) Funkce členů představenstva jsou funkcemi čestnými bez nároku na finanční odměnu. 
Opětovná volba člena představenstva je možná, a to bez omezení.  

4) Do kompetence představenstva patří všechny úkony komory, které nejsou výslovně svěřeny 
jinému orgánu, zejména valné hromadě nebo prezídiu. Představenstvo zejména určuje 
zaměření činnosti komory, vede veškerou běžnou činnost komory, spravuje majetek komory 
a rozhoduje o kooptovaném členství v komoře do doby potvrzení valnou hromadou. 

5) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň čtvrtina všech jeho členů.  
6) Schůzi představenstva svolává předseda nebo místopředseda alespoň čtyřikrát za rok. 

Pozvánka musí být členům doručena minimálně 14 dnů předem. Představenstvo je povinno 
svolat mimořádné zasedání vždy, požádá-li o to alespoň 25% členů představenstva, a to 
nejpozději do 20 dnů od požádání, jinak jsou tito členové oprávněni svolat zasedání sami. 

7) Závěry jednání představenstva se zapisují do protokolu, který se rozesílá členům 
představenstva nejpozději s pozvánkou na další zasedání. 

 

Čl. 6.3. Prezidium 
1) Prezidium komory se skládá z předsedy a místopředsedy, kteří jsou voleni představenstvem 

z členů představenstva na dobu dvou let. 
2) Předseda komory může být znovuzvolen, ale ne více jak jedenkrát. 
3) Prezidium zastupuje komoru navenek, řídí činnost představenstva a rozhoduje ve věcech 

týkajících se provozu kanceláře. Prezidium je nadřízeno zaměstnancům kanceláře a 
vykonává veškeré personální otázky s tím spojené.  

4) Předseda popř. místopředseda předsedá valné hromadě a zasedání představenstva. 
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5) Prezidium je oprávněno průběžně vést činnost komory a v důležitých případech zvláštní 
naléhavosti i rozhodovat. O všech opatřeních a rozhodnutích, které přijme, musí při nejbližší 
příležitosti vyrozumět představenstvo. 
 

Čl. 6.4. Revizor účtů 
1) Valná hromada jmenuje na dobu jednoho roku revizora účtů. Jeho úkolem je prověření 

účetnictví a ověření účetní uzávěrky. O výsledcích informuje písemně valnou hromadu 
prostřednictvím zápisu z revize, doručeného představenstvu alespoň 15 dní před konáním 
valné hromady. Revizorem účtů nemůže být člen představenstva.  

2) Obchodním a účetním rokem komory je rok kalendářní. 
 

Čl. 6.5. Sekretariát 

1) Prezidium ustanoví placený sekretariát, který je pověřen vedením administrativní agendy 
komory. Členové sekretariátu jsou zaměstnanci komory a vykonávají činnost podle pokynů 
prezidia a ředitele sekretariátu. Ředitel je nadřízený pracovníkům sekretariátu a odpovídá 
prezídiu za jejich práci. 

2) Jmenování ředitele a dalších zaměstnanců sekretariátu musí být odsouhlaseno prezidiem. 
Ředitel může mít od prezidia uděleno podpisové právo pro vyřizování jednotlivých záležitostí 
běžné agendy komory. 
 

Čl. 6.6. Pracovní skupiny 
Představenstvo může sestavit trvalé nebo dočasné pracovní skupiny, které se budou zabývat 
konkrétními úkoly nebo záležitostmi. Do těchto pracovních skupin mohou být jmenováni pouze 
členové komory. Nečlenové mohou být jmenováni pouze s 80% souhlasem všech členů 
představenstva. Vedoucím pracovní skupiny je člen představenstva, kterého představenstvo 
jmenuje. Pracovní skupiny jsou podřízené představenstvu.  
 

Čl. 7.  Rozhodování mimo orgány komory 
1) Níže upravené hlasování per rollam je možné použít při rozhodování všech orgánů komory 

uvedených v Čl. 6. těchto stanov (dále jen „orgán komory“). 

2) Členové komory mohou rozhodovat z důvodů neodkladnosti, hospodárnosti nebo z jiných 
závažných důvodů nebo v případě, že daná věc měla být projednána na řádně svolaném 
jednání kteréhokoli orgánu komory, který nemohl rozhodovat, protože nebyl 
usnášeníschopný, i mimo jednání orgánu komory. 

3) Členové orgánu musí být informováni o tom, že bude probíhat rozhodování mimo daný 
orgán komory alespoň deset dní předem písemnou pozvánkou a současně vyvěšením 
oznámení o konání rozhodování mimo daný orgán v sídle komory. Oznámení musí 
obsahovat datum zahájení hlasování a datum ukončení hlasování. Oznámení dále musí 
obsahovat předmětné usnesení, případně čeho se má rozhodování týkat a kde je možné se s 
usnesením a případně jeho přílohami seznámit. 

4) K platnosti usnesení je třeba, aby na každém hlasovacím archu bylo v záhlaví uvedeno 
označení „Hlasovací arch“ a bude-li archů více i nezaměnitelné pořadové číslo každého 
archu a celkový počet archů. V záhlaví dále musí být uveden plný název organizace a přesné 
znění přijímaného usnesení. Záhlaví také musí obsahovat datum, kterým je hlasování 
zahájeno, a datum, označující poslední den lhůty, ve které ještě může být hlasování 
uskutečněno. Hlasovací arch nebo archy musí dohromady obsahovat úplný seznam všech 
členů orgánu komory, přičemž každý člen musí být v hlasovacím archu náležitě označen 
(identifikován) a dále u každého člena musí být ponechán dostatek místa, aby bylo možno 
připojit vyjádření souhlasu či nesouhlasu datum a podpis(y). 
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5) Kterýkoli člen orgánu komory je kdykoliv oprávněn navrhnout danému orgánu, aby bylo 
rozhodováno mimo jednání orgánu komory. Orgán komory návrh projedná, a pokud jej 
schválí, stanoví datum hlasování, přičemž lhůta pro rozhodování mimo orgán komory nesmí 
být kratší třiceti dnů, a určí způsob, jakým bude hlasování probíhat.  

6) Pro hlasování platí přiměřeně ustanovení o hlasování v daných orgánech komory, přičemž 
samotné hlasování probíhá tak, že hlasující člen připíše ke svému jménu na hlasovacím 
archu výraz „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ (nebo svou odpověď vyznačí v takto označené 
kolonce křížkem), datum, kdy tak učinil, a uvedené stvrdí svým vlastnoručním podpisem. 
Zastoupení při tomto způsobu rozhodování je možné pouze na základě úředně ověřené plné 
moci, přičemž tato plná moc nebo její úředně ověřená kopie tvoří přílohu k rozhodnutí 
mimo orgán komory. 

7) Rozhodování je ukončeno a nabývá platnosti a účinnosti (není-li účinnost v usnesení 
odložena) posledním dnem lhůty uvedené v záhlaví hlasovacího archu nebo dnem připojení 
posledního podpisu člena orgánu komory.  

 

Čl. 8. Způsob jednání jménem komory 
Za komoru jedná a podepisuje předseda spolu s místopředsedou společně. Běžnou korespondenci, 
ze které komoře nevyplývají finanční ani majetkové závazky, může podepisovat ředitel sekretariátu. 
Závazky vůči třetím stranám může uzavírat ředitel sekretariátu na základě plné moci (Power of 
Attorney) vystavené prezidiem k účelu a na dobu v ní stanovené. 
 

Čl. 9. Ručení komory 
Za své závazky ručí komora pouze svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno. 
 

Čl. 10. Zrušení komory 
1) Komora může být zrušena pouze rozhodnutím valné hromady. Tato valná hromada je 

usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů, na což musí být členové 
v pozvánce doručené podle 6.1. odst. 3 upozorněni. 

2) Valná hromada rozhoduje o zrušení komory tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů. 
Pokud by tato většina nebyla dosažena, bude svolána ve lhůtě do 4 týdnů nová valná 
hromada, která rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. 

3) Valná hromada rozhoduje též o použití zbylého majetku komory v případě likvidace komory. 
Ve svém rozhodování preferuje humanitární a charitativní účely. 

 

Čl. 11. Závěrečná ustanovení 
1) Pracovním jazykem komory je angličtina. 

2) Stanovy komory mohou být změněny na Valné hromadě nadpoloviční většinou hlasů 
přítomných členů komory.  

3) Tyto stanovy ve znění změn nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením. 

 


