Statut Sekcí při HKP
Odborné Sekce při Hospodářské komoře hlavního města Prahy (dále jen HKP) jsou
zakládány na základě potřeb podnikatelů, členů HKP v určité oblasti podnikání.
Článek 1
Základní ustanovení
1.
Sekce při HKP (dále jen Sekce) jsou zřizovány představenstvem HKP
v souladu s ustanovením článku 15 bodu 1. a 2. Statutu HKP.
2.

Sídlem Sekcí je Praha.

3.

Sekce se zřizují na dobu neurčitou.
Článek 2
Poslání a působnost sekcí

1.
Sekce jsou poradním, iniciativním, koncepčním a koordinačním orgánem
představenstva HKP pro podnikatelskou činnost vykonávanou podle Živnostenského
zákona, nebo jiných zákonů.
2.
Sekce se při plnění svých funkcí zaměřují na návrhy směřující k podpoře
podnikatelských aktivit a k ochraně zájmů a zajišťování potřeb zejména svých členů
a ostatních členů HKP.
3.
Významnou úlohou Sekcí je sjednocování a koordinace názorů členů Sekcí.
Cílem je vyjádřit stanoviska a postoje Sekcí k aktuální problematice dotýkající se
jejich zájmů.
4.
Sekce zpracovávají kvalifikované podklady, rozbory, informace a doporučení
pro představenstvo HKP, jako základ pro iniciativní a konstruktivní spolupráci HKP
s příslušnými orgány městské, popřípadě státní správy při zkvalitňování legislativy a
ekonomického prostředí působícího na další rozvoj podnikatelských aktivit členů HKP
a také živnostenských (profesních) společenstev začleněných v systému
Hospodářské komory České republiky.
5.

Sekce v oblasti svých působností zejména:

a)
podle pokynů a zmocnění představenstva HKP spolupracují s orgány městské
a státní správy a samosprávy, a to ve všech otázkách dotýkajících
se podnikatelských subjektů a vyjadřují se k jejich návrhům a opatřením
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b)
napomáhají k dalšímu rozvoji odborného vzdělávání a zvyšování
konkurenceschopnosti členů HKP a ostatních podnikatelů, spolupracují v této oblasti
s akreditovanými vzdělávacími institucemi, s odbornými učňovskými, středními a
vysokými školami,
c)
iniciují a organizují ediční činnost, propagaci, odborné semináře, účast na
veletrzích a odborných výstavách, spolupracují s tiskem, rozhlasem a televizí,
d)
podílí se na systému poskytování poradenských a metodických služeb členům
HKP a podnikatelům,
e)
spolupracují s obdobnými organizacemi a institucemi v zahraničí a pravidelně
informují o této spolupráci představenstvo HKP,
f)

v oblasti společných zájmů spolupracují mezi sebou v rámci HKP.
Článek 3
Organizační struktura Sekcí

1.

Sekce se člení na předsedu a členy.

2.

Předsedy Sekcí jmenuje a odvolává představenstvo HKP.

3.
Předseda sekce je přímo podřízen místopředsedovi nebo členovi
představenstva HKP do jehož kompetence infrastruktura patří.
4.
Ředitel úřadu HKP určí, z řad zaměstnanců HKP tajemníka Sekce. Tajemník
sekce HKP pracuje podle dispozic předsedy sekce, po stránce organizační je
podřízen řediteli úřadu HKP. Zabezpečuje odborné, organizační a administrativní
úkony spojené s funkcí sekce a spolupracuje s tajemníky ostatních sekcí HKP.
Článek 4
Pracovní pořádek sekce
1. Předseda Sekce má za povinnost:
a)
stanovit základní program činností Sekce, program práce Sekce a kontrolovat
jeho plnění,
b)
předkládat představenstvu HKP iniciativní návrhy a doporučení a podávat mu
zprávu o činnosti Sekce,
c)
veškerou korespondenci (podepsanou předsedou Sekce a adresovanou mimo
HKP) nechat schválit představenstvem HKP, a to zasláním elektronickou cestou na
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všechny členy představenstva. Návrh je schválen v případě, když žádný ze členů
představenstva HKP, do 48 (čtyřiceti osmi) hodin nevznese proti návrhu námitky
d)

zajišťovat spolupráci a koordinaci s ostatními sekcemi HKP,

e)

zabezpečovat vztahy sekce k představenstvu HKP,

f)

navrhovat představenstvu HKP ke schválení zásady hospodaření sekce.
Článek 5
Členství v sekcích

1.

Členové Sekcí musí být zároveň členy HKP.

2.

Členství v Sekcích je dobrovolné.

3.

Členy do Sekcí přijímají a vylučují příslušní předsedové Sekcí.

4.
Mimořádnými členy sekcí mohou být významní odborníci a představitelé
městské, státní a politické sféry. Mimořádné členy schvaluje představenstvo HKP na
návrh předsedy Sekce.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1.
Tento statut Sekcí při HKP vstupuje v platnost po schválení představenstvem
HKP a dnem jeho podpisu předsedou Hospodářské komory hl. m. Prahy.
2.
Změny statutu Sekcí při HKP vstupují v platnost
představenstvem HKP a dnem podpisu předsedou HKP.

V Praze dne 22. 11. 2016

______________________
Roman Pommer,
předseda představenstva HKP
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