STANOVY SPOLKU
KOMORA SVĚŘENSKÝCH P ORADCŮ
A SPRÁVCŮ ČESKÉ
REPUBLIKY, Z. S.
I.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Název spolku zní: Komora svěřenských poradců a správců České republiky, z. s.
(dále jen „Komora“).

2.

Komora působí především na území České republiky; může se však stát členem mezinárodních
organizací.

3.

Sídlem Komory je Praha.

4.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Komora není samosprávným orgánem, ale právě
spolkem podle OZ.

5.

Komora navazuje na dosavadní činnost společnosti Svěřenská správa s.r.o., IČO: 04382366
(dále jen „SVSP“), která vytvořila komunitu osob, jež se nově sdružují v Komoře; Komora však
není právním nástupcem SVSP.
II.
ÚČEL KOMORY

1.

Účelem Komory a hlavním předmětem její činnosti je:
a)

nastavit a zavést u svěřenských poradců a správců vysoké standardy poskytovaných
služeb;

b)

zajistit osvětu a podpořit důvěru občanů v institut svěřenského fondu v České republice;

c)

hájit zájmy svěřenského průmyslu v legislativním procesu;

d)

sdružovat osoby, které mají zájem o institut svěřenského fondu či správy cizího majetku;

e)

sdružovat osoby, které jsou či mají zájem se stát svěřenskými správci, správci cizího
majetku, případně dohlížiteli nad správou cizího majetku, jakož i udržovat odbornost
těchto osob;

f)

sdružovat a šířit informace o institutu svěřenského fondu a správy cizího majetku,
a to svým členům či veřejnosti;

g)

pořádat vzdělávací akce a konference a napomoci tak odbornému růstu zejména svých
členů, jakož i tímto způsobem šířit znalosti mezi veřejnost;

h)

prosazovat a hájit oprávněné zájmy členů;

i)

vystupovat jako mluvčí členů vůči třetím osobám včetně státu a jeho složek;

j)

stanovit a udržovat pravidla etiky a chování členů (etický kodex);

k)

nabídnout případným zájemcům osoby, které by se mohly ujmout správy cizího majetku;
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2.

l)

hájit a vysvětlovat institut svěřenského fondu a všemožně dbát o zachování jeho dobrého
jména;

m)

zajištění provozu webové prezentace Komory a samoobslužného internetového portálu
určeného pro členy Komory.

Vedlejší činností Komory je:
a)

vydávání či podpora při vydávání literatury týkající se svěřenského fondu či správy cizího
majetku;

b)

poskytování služeb a Know-how (jak je definováno dále).

3.

Komora může provozovat i jiné činnosti, pokud nejsou v rozporu s jejím účelem.

4.

Komora může poskytovat a nakupovat služby a k zajištění svého účelu vykonávat jinou
výdělečnou činnost, jakož i občasnou výdělečnou činnost (příklad: akcí Komory se mohou
účastnit i jiné osoby než členové Komory, zpravidla po zaplacení zvláštního poplatku určeného
představenstvem; představenstvo může rovněž umožnit jiným osobám než členům přístup
k Know-how, jak je toto definováno dále, a to v rozsahu, způsobem a za úplatu, dle rozhodnutí
představenstva).

5.

Komora se může sdružovat a spolupracovat s jinými organizacemi a osobami. Komora se může
stát členem jiných organizací a osob.
III.
ČLENSTVÍ V KOMOŘE – VZNIK ČLENSTVÍ

1.

Členem Komory se lze stát:
a)

při založení Komory; nebo

b)

přijetím za člena Komory.

2.

O přijetí za člena Komory rozhoduje dle svého výlučného uvážení představenstvo. Členem však
nesmí být ten, kdo úspěšně neabsolvoval certifikační kurz pořádaný Komorou nebo jiným
způsobem dostatečně neprokáže své znalosti v oboru správy cizího majetku, zejména správy
v režimu svěřenského fondu. Představenstvo nemá povinnost odůvodňovat, proč některý
uchazeč byl nebo nebyl přijat za člena Komory.

3.

Podmínkou vzniku členství přijetím za člena je zaplacení členského příspěvku v příslušné výši.

4.

O přijetí za člena sepíše Komora (představenstvo) a uchazeč dohodu, v níž uchazeč výslovně
přijme práva a povinnosti podle těchto stanov a rozhodnutí představenstva. O svých právech
a povinnostech bude předem informován, což stvrdí svým podpisem. Součástí dohody bude
rovněž uvedení výše členského příspěvku.

5.

Členství po založení Komory tedy vzniká po kumulativním splnění následujících podmínek:

6.

a)

rozhodnutí představenstva o přijetí člena;

b)

uzavření dohody o přijetí za člena;

c)

zaplacení členského příspěvku.

Členství v Komoře nelze postoupit ani prodat. Členství v Komoře nepřechází na právního
nástupce.
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IV.
ČLENSTVÍ V KOMOŘE – SEZNAM ČLENŮ
1.

Komora vede seznam svých členů s uvedením druhu členství. Komora rovněž vede seznam
osob, které členy být přestaly a seznam osob, které žádaly o členství.

2.

Zápisy a výmazy týkající se členství v Komoře provádí představenstvo podle svého rozhodnutí
týkajícího se členství, nebo na základě právní skutečnosti. Představenstvo dále eviduje úhrady
členských poplatků.

3.

Komora seznam členů nezveřejňuje.

4.

Bližší podmínky vedení seznamu členů může představenstvo upravit vnitřním předpisem.
V.
ČLENSTVÍ V KOMOŘE – DRUHY ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

1.

Členy Komory mohou být fyzické i právnické osoby.

2.

Existují následující druhy členství v Komoře:
a)

Poradenství;

b)

Správa.

3.

Člen s druhem členství „Poradenství“ má vůči Komoře právo na plnění (spolkové výhody)
specifikované v příloze č. 1.

4.

Člen s druhem členství „Správa“ má vůči Komoře právo na plnění (spolkové výhody)
specifikované v příloze č. 2.

5.

Každý člen bez rozdílu druhu členství má následující práva:
a)

být informován o činnosti Komory;

b)

být informován o všech akcích pořádaných Komorou a účastnit se jich podle podmínek
stanovených pro jednotlivé akce, jakož i podle podmínek svého druhu členství;

c)

účastnit se projednání významných otázek za podmínek podle čl. XII těchto stanov.

6.

Každý člen si musí být vědom skutečnosti, že on, ostatní členové i Komora budou mít prospěch
z toho, když budou sdílet své podněty k rozšíření, dopracování či přepracování Know-how
(jak je definováno níže).

7.

Práva a povinnosti spojené se členstvím v Komoře (s každým druhem členství)
je představenstvo oprávněno kdykoli změnit způsobem určeným pro změnu těchto stanov.
Pro změnu práv a povinností platí následující:

8.

a)

představenstvo uvědomí všechny členy, jejichž práva nebo povinnosti budou dotčeny,
o všech změnách, a to elektronickou formou nejméně dva (2) týdny předtím, než změny
nabydou účinnosti;

b)

změnou nesmí být zmenšen rozsah práv nebo zvýšen rozsah povinností člena v tom
období, za které daný člen již zaplatil členský příspěvek; to neplatí, pokud člen porušil
své povinnosti.

Člen Komory má následující povinnosti:
a)

dodržovat tyto stanovy;

b)

řídit se rozhodnutím orgánů Komory;

3/10

c)

dodržovat pravidla profesní etiky a chování (etický kodex, který tvoří přílohu č. 3 těchto
stanov);

d)

řádně plnit funkce, které zastává;

e)

oznamovat Komoře údaje významné pro evidenci členů Komory, zejména změnu svých
kontaktních údajů.
VI.
ČLENSTVÍ V KOMOŘE – ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

1.

Členský příspěvek a jeho splatnost pro každý druh členství stanoví představenstvo.

2.

Představenstvo je oprávněno určit výši členského příspěvku pro jednotlivé osoby rozdílně.

3.

Představenstvo využije své oprávnění podle odst. VI.2 těchto stanov zejména v případě, bude-li
přijímat člena, který měl dříve uzavřenou smlouvu se společností SVSP. Představenstvo zde
určí výši členského příspěvku tak, aby zohlednilo dobu, po kterou měl trvat smluvní vztah
budoucího člena se společností SVSP, jakož i obsah tohoto smluvního vztahu.
VII.
ČLENSTVÍ V KOMOŘE – ČESTNÉ ČLENSTVÍ

1.

Představenstvo může dle své úvahy udělit čestné členství v Komoře tomu, kdo s tím souhlasí.
Představenstvo může dle své úvahy čestné členství v Komoře rovněž odejmout.

2.

Čestné členství s sebou nese práva a nefinanční povinnosti odpovídající jednomu z druhů
členství v Komoře dle rozhodnutí představenstva; představenstvo své rozhodnutí může změnit.

3.

Představenstvo může udělit čestné členství tomu, kdo se dlouhodobě a významně podílel
na činnosti Komory, jakož i hostu na některé ze společenských či vzdělávacích akcí pořádaných
Komorou.

4.

V Komoře bude čestná funkce „ambasador“. Představenstvo touto čestnou funkcí ocení toho
člena či čestného člena, který v minulém roce získal významné zásluhy v činnosti Komory nebo
pro Komoru. Představenstvo může současně rozhodnout, že ambasadorovi odpustí členský
příspěvek. Ambasadora je možné jmenovat i opakovaně. Ambasador nemusí být jmenován
každý rok.
VIII.
ČLENSTVÍ V KOMOŘE – ZÁNIK ČLENSTVÍ

1.

Členství v Komoře zaniká:
a)

vystoupením;

b)

vyloučením;

c)

uplynutím doby, na kterou člen zaplatil členský příspěvek;

d)

úmrtím fyzické osoby;

e)

zánikem právnické osoby.

2.

Člen může z Komory kdykoli vystoupit doručením oznámení představenstvu. Členství zaniká
dnem doručení tohoto oznámení.

3.

Člen může být z Komory vyloučen, pokud:
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a)

Prokazatelně nepokračuje ve svém dalším vzdělávání studiem informací a novinek
zveřejněných ve členské sekci internetového portálu Komory.

b)

Použije materiály, podklady, vzory a znalosti, které od Komory získá, ať jsou již
v jakékoli formě (dále jen „Know-how“) jinak než pro vlastní studium a poradenstvím
svým koncovým klientům nebo při správě svěřenského fondu. V tomto rozsahu je smí
ukládat, kopírovat a šířit. Člen je oprávněn Know-how využít též v případě, že služby
koncovému klientovi poskytuje právnická osoba, jímž je statutárním orgánem (či členem
statutárního orgánu) a/nebo společníkem či akcionářem.

c)

Předstírá, že Know-how vytvořil on.

d)

Poskytne heslo do členské části internetových stránek Komory třetí osobě.

e)

Porušuje či porušil povinnosti člena, ačkoli byl již písemně vyzván, aby od takového
jednání upustil, a v přiměřené lhůtě zjednal nápravu; předchozí výzva není nutná
v případě zvlášť závažného porušení povinnosti člena.

f)

Závažným způsobem poruší pravidla etiky a chování (etický kodex).

g)

Způsobí Komoře nebo jinému členu jakoukoli škodu, jakoukoli újmu na zdraví, případně
nikoli nepatrnou újmu na osobnostních právech.

h)

Dopustil se i mimo činnost Komory trestného činu, byl-li za něj pravomocně odsouzen.

i)

Je pravomocně rozhodnuto o tom, že byl zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek člena.

4.

O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. Představenstvo při vyloučení dodrží postup podle
§ 240 odst. 2 OZ, tedy dá členu příležitost se k možnému vyloučení vyjádřit . Je-li to vzhledem
k závažnosti porušení povinnosti člena vhodné, vyzve představenstvo člena k nápravě jeho
pochybení.

5.

Vyloučený člen může do 15 dnů ode dne, kdy byl o svém vyloučení seznámen, podat návrh,
aby toto rozhodnutí přezkoumala rozhodčí komise.

6.

Vyloučení je účinné:
a)

marným
uplynutím
lhůty
pro
podání
návrhu
aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumala rozhodčí komise; nebo

vyloučeného

člena,

b)

rozhodnutím rozhodčí komise, kterým nebude rozhodnutí představenstva o vyloučení
zrušeno; nebo

c)

v případě podle písm. XIII.3.b) těchto stanov.

7.

Členství zaniká rovněž uplynutím doby, na kterou člen zaplatil členský příspěvek. To neplatí,
pokud představenstvo rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty pro zaplacení členského
příspěvku. Představenstvo tak může rozhodnout i po uplynutí doby, na kterou člen zaplatil
členský příspěvek.

8.

Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členského příspěvku ani jeho poměrné části.
IX.
ORGÁNY KOMORY

Orgány Komory jsou:
1.

představenstvo;

2.

členská schůze;

3.

rozhodčí komise.
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X.
PŘEDSTAVENSTVO
1.

Představenstvo je nejvyšším orgánem Komory. Představenstvo je rovněž kolektivním
statutárním orgánem Komory a jejím výkonným orgánem. Do působnosti představenstva tak
náleží veškerá činnost Komory.

2.

Do působnosti představenstva náleží veškerá činnost Komory, jakož i záležitosti spojené
s organizací a trváním Komory, zejména:

3.

a)

určení hlavního zaměření činnosti Komory;

b)

rozhodování o změně stanov;

c)

schválení výsledku hospodaření;

d)

hodnocení činnosti dalších orgánů, jsou-li takové, a jejich členů;

e)

rozhodování o zrušení Komory s likvidací nebo o její přeměně;

f)

uzavírání jedné či více smluv o spolupráci se SVSP;

g)

vydání a aktualizace pravidel etiky a chování členů (etický kodex), jakož i dohled nad
jeho dodržováním.

Představenstvo má tři (3) členy, z nichž:
a)

jeden je předsedou představenstva, přičemž prvním předsedou představenstva Komory je
Pavel Kolář, narozený dne 14. 4. 1979, bytem Českolipská 3621, 276 01 Mělník;

b)

další je místopředsedou představenstva, přičemž prvním místopředsedou Komory
je Ing. Peter Kováčik, narozený dne 20. 11. 1983, bytem Přemyslovská 2244, 252 63
Roztoky; a

c)

poslední je členem představenstva, přičemž prvním členem představenstva
je Ivan Brízgala, narozený dne 3. 4. 1964, bytem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10,

4.

Každý člen představenstva vykonává svou funkci doživotně.

5.

Prvního předsedu a prvního místopředsedu představenstva nelze odvolat. Člena představenstva
lze odvolat, a to rozhodnutím předsedy a místopředsedy představenstva.

6.

První předseda a první místopředseda představenstva může každý samostatně jmenovat svého
prvního přímého nástupce. Není-li tak první předseda nebo první místopředseda představenstva
schopen učinit (například proto, že zemřel nebo že není z důvodu hospitalizace, neznámého
pobytu nebo jiného podobně závažného důvodu schopen po dobu delší než tři měsíce vykonávat
svou funkci), nebo neučiní-li tak společně se svým odstoupením, určí jeho prvního přímého
nástupce ostatní členové představenstva.

7.

Další nástupce prvních členů představenstva vyjma nástupců podle odst. X.6 těchto stanov
určují členové představenstva. Okamžikem přijetí funkce určeným nástupcem zaniká funkce
tomu členu představenstva, kterého určený nástupce nahrazuje.

8.

Každý člen představenstva je vždy členem Komory a je osvobozen od placení členských
příspěvků.

9.

Komoru je oprávněn zastupovat předseda představenstva, který musí společně jednat alespoň
s jedním dalším členem představenstva.

10.

Každý člen představenstva má jeden hlas; rozhoduje se většinou hlasů.

11.

Představenstvo může přijmout svůj jednací řád.

6/10

12.

Představenstvo zasedá dle potřeby. Představenstvo může svá zasedání konat prostředky
umožňujícími komunikaci na dálku (za pomoci telefonické konference, videokonference
a podobných prostředků). Představenstvo může svá rozhodnutí rovněž přijímat per rollam,
přičemž návrh na rozhodnutí je oprávněn podat každý člen představenstva.

13.

Jednání představenstva je neveřejné. Představenstvo na návrh kteréhokoli člena pořídí z jednání
zápis; zápisy může zveřejnit.

14.

Každý člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem,
kdy projev vůle o odstoupení došel Komoře.

15.

Rozhodne-li tak představenstvo, je členství v představenstvu placenou funkcí; odměnu určuje
představenstvo.
XI.
ČLENSKÁ SCHŮZE

1.

Členská schůze je orgánem, do něhož patří všichni členové Komory.

2.

Ustanovení § 248 až 257 OZ se na členskou schůzi nepoužijí.

3.

Se všemi druhy členství je spojen pouze poradní hlas.

4.

Členskou schůzi svolává představenstvo dle své úvah, zejména v případech potřeby.
XII.
PROJEDNÁNÍ VÝZNAMNÝCH OTÁZEK

1.

Představenstvo může dle své úvahy předložit nějakou záležitost členům Komory či členské
schůzi k diskusi a/nebo hlasování.

2.

Nestanoví-li představenstvo předem jinak, má hlasování vždy pouze poradní funkci; každý člen
má jeden hlas.

3.

Diskuse a/nebo hlasování se mohou konat zejména na akcích pořádaných Komorou.
Diskuse a/nebo hlasování se mohou konat rovněž jen elektronickou formou prostřednictvím
členské sekce internetového portálu Komory.

4.

Pravidla jednání a hlasování určuje představenstvo; může tak učinit i vydáním vnitřního
předpisu.

5.

Představenstvo předloží určitou záležitost členům Komory či členské schůzi k diskusi a/nebo
hlasování, navrhne-li to 1/3 (slovy: jedna třetina) členů Komory. Ustanovení odst. XII.2 se užije
obdobně.
XIII.
ROZHODČÍ KOMISE A ŘÍZENÍ PŘED ROZHODČÍ KOMISÍ

1.

Komora zřizuje rozhodčí komisi.

2.

Rozhodčí komise se ustavuje pro každý jednotlivý případ, tedy ke každému jednotlivému
návrhu vyloučeného člena na přezkum rozhodnutí představenstva o vyloučení.

3.

Rozhodčí komise se ustavuje podle následujících pravidel:
a)

členy rozhodčí komise mohou být pouze členové Komory vyjma vyloučeného člena
a členů představenstva;
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b)

jednoho člena rozhodčí komise jmenuje vyloučený člen; neučiní-li tak již v návrhu
na přezkum rozhodnutí představenstva o vyloučení, řízení končí a vyloučení člena nabývá
účinnosti jako kdyby návrhu na přezkum nebylo;

c)

druhého člena rozhodčí komise jmenuje představenstvo; neučiní-li tak, bude tento člen
vylosován;

d)

předsedu rozhodčí komise volí oba jmenovaní rozhodci; pokud se neshodnou, pak bude
předseda rozhodčí komise vylosován;

e)

pokud kterýkoli člen rozhodčí komise nesouhlasí se svým jmenováním, volbou nebo
vylosováním, pak proběhne opětovné jmenování, volba nebo losování;

f)

losování může probíhat za přítomnosti představenstva a dosavadního člena či členů
rozhodčí komise pomocí hmotných pomůcek či elektronicky;

g)

losuje se ze všech členů komory vyjma vyloučeného člena, ostatních členů rozhodčí
komise a členů představenstva;

h)

o jmenování, volbě či vylosování bude daný člen rozhodčí komise informován
představenstvem neprodleně s výzvou k vyjádření, zda funkci člena rozhodčí komise
přijímá; neodpoví-li jednoznačně kladně do čtrnácti (14) dnů, pak se má za to,
že nesouhlasí.

4.

Návrhy, oznámení, rozhodnutí a další úkony v řízení před rozhodčí komisí se činí v písemné
formě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že přípustný je rovněž e-mail, instant messaging,
datová zpráva a podobné formy, stejně jako sdělení prostřednictvím internetového portálu
Komory.

5.

Rozhodne-li tak rozhodčí komise, může upustit od ústního jednání. Porada rozhodčí komise se
může konat jakýmkoli způsobem popsaným v odst. X.12 těchto stanov.

6.

Rozhodčí komise vždy poskytne možnost představenstvu vyjádřit se k návrhu na přezkum
rozhodnutí o vyloučení člena; poté umožní tomuto členovi reagovat.

7.

Rozhodčí komise buď:
a)

rozhodnutí představenstva o vyloučení člena zruší; nebo

b)

rozhodnutí představenstva o vyloučení člena potvrdí; nebo

c)

řízení zastaví.

8.

Náklady řízení před rozhodčí komisí nese Komora. Komora je oprávněna nahradit členům
rozhodčí komise nezbytně vynaložené náklady, pokud o to požádají.

9.

Řízení před rozhodčí komisí se dále řídí platnými právními předpisy, zejména předpisy
upravující rozhodčí řízení.
XIV.
ZÁNIK KOMORY

1.

Komora zaniká, rozhodne-li tak představenstvo jednomyslně. Představenstvo je oprávněno určit
dobu, kdy Komora zaniká. Pokud představenstvo určí dobu zániku Komory tak, že Komora
zanikne dříve, než skončí doba, na kterou některý člen zaplatil členský příspěvek, má tento
člen nárok na poměrné vrácení členského příspěvku; člen však nemá další nároky.

2.

Komora dále zaniká, nebude-li mít žádného člena odlišného od členů představenstva a čestných
členů.
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XV.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POSÍLENÍ TRANSPARENTNOSTI
1.

Komora bude při získávání Know-how, při přípravě akcií, konferencí apod. spolupracovat
se společností SVSP a nakupovat od ní služby a Know-how.

2.

SVSP bude pro Komoru dále provozovat internetové stránky, včetně portálu určeného pro členy
Komory; je přípustné, aby SVSP zůstala vlastníkem veškerého hardware, Know-how, software
a informací.

3.

Komora bude služby SVSP hradit z členských příspěvků.

4.

Funkce člena představenstva Komory je kompatibilní s jakoukoli funkcí či zastupováním SVSP.
Člen představenstva Komory je oprávněn uzavírat smlouvy se SVSP.
XVI.
ČLEN KOMORY – PRÁVNICKÁ OSOBA

1.

Tento čl. XVI stanov obsahuje zvláštní ustanovení, která se uplatní, je-li nebo má-li být členem
Komory právnická osoba. Tato pravidla platí vedle pravidel pro členy Komory – fyzické osoby.

2.

Komora může právnické osobě zřídit více přístupů do samoobslužného internetového portálu
Komory. Počet zřízených přístupů je shodný s počtem osob, které se za člena Komoryprávnickou osobu mohou zúčastnit akcí pořádaných Komorou.

3.

(K odst. III.2 stanov.) Uchazeč-právnická osoba, ani členové jejích orgánů, zaměstnanci nemusí
prokazovat znalosti v oboru správy cizího majetku.

4.

(K odst. III.4 stanov.) Člen Komory-právnická osoba se zaváže, že rovněž členové jejích
orgánů, zaměstnanci a osoby, které budou mít přístup k samoobslužnému internetovému portálu
Komory (tyto osoby společně dále jen „Spřízněné osoby“ budou dodržovat povinnosti uložené
členům Komory-fyzickým osobám.

5.

(K odst. V.8 stanov.) Tyto povinnosti má rovněž člen Komory-právnická osoba.
Právnická osoba zajistí, že tyto povinnosti budou plnit rovněž Spřízněné osoby.

6.

(K čl. VII stanov.) Čestným členem a ambasadorem může být rovněž právnická osoba.

7.

(K odst. VIII.3 stanov.) Člen Komory-právnická osoba může být vyloučen rovněž v případě,
že některý z důvodů pro vyloučení bude naplněn ve vztahu k ní či ke Spřízněné osobě.

8.

(K čl. XIII stanov.) Má-li být členem rozhodčí komise člen Komory-právnická osoba,
zastupuje ho statutární orgán nebo osoba, kterou statutární orgán určí.
XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Každý člen Komory bere na vědomí, že Know-how a názory v něm obsažené budou procházet
vývojem odrážejícím teorii a praxi, a že tedy může být přijatý názor a doporučovaný postup
přehodnocen a změněn. Je účelem Komory, aby tyto názory byly pokud možno aktuální
a představovaly vhodnou praxi. Členům se v každém případě doporučuje zvážit získané
Know-how pečlivě vždy vzhledem ke konkrétním okolnostem.

2.

Poměry Komory se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (v textu jen „OZ“).

3.

Veškerá sdělení Komory členům a obráceně mohou být učiněna též elektronicky,
a to i prostřednictvím internetového portálu Komory.
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4.

Kontrolní orgán se nezřizuje.

5.

Pobočné spolky se nezřizují.

6.

Nezřizují se žádné specializované orgány. Představenstvo může podle své úvahy zřídit pomocný
orgán (komisi) jako poradní orgán představenstva pro předem stanovené otázky.

7.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1.
2.
3.

popis práv člena s druhem členství „Poradenství“
popis práv člena s druhem členství „Správa“
etický kodex
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