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Komory dražebníků České republiky z.s.
(dále jen "Stanovy")
1. Článek
Název a sídlo Komory
1.1 . Úplný název: Komora dražebníků České
republiky, z. s.
1.2. Zkrácený název: KDČR, z. s. (dále jen
"Komora")
1.3 . Sídlo: Praha 10, V Olšinách 16/82, PSČ 100
00, IČ: 67984002, reg. u MV ČR dne
4.5.1998, č.j. VS/1-1 /35954/98-R
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právnické osůby které souh as ' e Stanovami a
cíly Komory.
4.3. O přijetí řádného člena rozhoduje na základě
písemné přihlášky Představenstvo.
4.4. Členství v Komoře řádného člena vzniká dnem
přijetí za řádného člena.
4.5. Členství řádného člena zaniká:
4.5.1. vyst?upe?ím člena na základě písemné,h ,
oznamem;
4.5.2. převodem řádného členství na členst
mimořádné;

4.5.3. úmrtím člena;
4.5.4. nezaplacením
příspěvku

2. Článek
Postavení Komory
2.1. Komora je samosprávný a dobrovolný svazek
členů , která sdružuje své členy na základě
společného zájmu prosazovat cíle Komory.
2.2. Komora je založená na dobu neurčitou a je
právnickou osobou.
3. Článek
Účel a cíle činnosti Komory
3.1 Účelem Komory je prosazovat:
3.1.1 institut dražby jako transparentního
způsobu
zpeněžování
majetku,
maximálního
uspokojení
věřitele
a
oddlužení dlužníka;
3 .1.2 využívání
a
rozvoj
elektronických
dražebních sy stémů ;
3.2 V oblasti provádění dražeb je cílem Komory:
3.2.1 spolupodílet se na tvorbě právních norem;
3.2.2 poskytovat konzultace;
3.2.3 pořádat semináře a školení;
3.2.4 zastupovat a hájit zájmy svých členů;
3.2.5 provádět certifikace
3.2.6 usilovat o vytvoření stavovské organizace
profesní samosprávy sdružující dražebníky.
4. Článek
Členství v Komoře
4.1. Komora má tyto formy členství:
4.1.1. řádné členy
4.1.2. mimořádné členy
4.1.3. čestné členy
4.2. Řádným členem Komory mohou být fyzické a
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v

stanoveného
termínu

členského
určeném

Představenstvem;

v případě závažného porušení
platné legislativy, Stanov, poškození jména
Komory či jejího člena.
4.6. Mimořádní členové jsou pasivní a podpůrní
členové z řad fyzických a právnických osob,
kteří nejsou řádnými členy Komory a souhlasí
se Stanovami a cíly Komory.
4.7. Čestnými členy mohou být jen fyzické osoby,
které se mimořádně zasloužily o rozvoj českého
dražebního a aukčního trhu.
4.5.5.

vyloučením

S. Článek
Práva a povinnosti členů Komory
5.1. Řádný člen má právo zejména:
5.1.1. podílet se na činnosti Komory;
5.1.2. účastnit se Sněmu s hlasovacím právem;
5.1.3 . volit do orgánů Komory;
5.1.4. být volen do orgánů Komory;
5.1.5. obracet se na orgány Komory se
stížnostmi, podněty a žádostmi o vyjádření a
být informován o stavu jejich vyřízení.;
5.1.6. být průběžně informován o činnosti Komory;
5.1.7. využívat služby Komory.
5.2. Povinnosti řádného člena Komory:
5.2.1. dodržovat Stanovy;
5.2.2. aktivně se podílet na plnění cílů Komory;
5.2.3. platit řádně a včas členské příspěvky .
5.3 . Mimořádný nebo čestný člen má právo se
podílet na činnosti Komory a účastnit se Sněmu
s hlasem poradním a nemá povinnost platit
žádné členské poplatky.
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6. Článek
Orgány Komory
6.1. Orgánem Komory je:
6.1.1. sněm Komory (dále jen "Sněm")
6.1.2. představenstvo
Komory
(dále
Jen
"Představenstvo ");
6.2. Sněm je nejvyšším orgánem Komory a tvoří
ho všichni řádní členové Komory. Sněm
svolává Představenstvo dle potřeby, nejméně
však jedenkrát ročně. Představenstvo svolává
Sněm vždy, požádá-li o jeho svolání alespoň
jedna třetina řádných členů Komory.
6.3. Sněm zejména:
6.3.1. rozhoduje o změnách Stanov;
6.3.2. schvaluje činnost Představenstva a Komory
za uplynulé období od konání minulého

podklady;
""
6.1 0.3. rozhoduje o členství dle odst. 4.1 Stanov;
6.1 0.4. koordinuje činnost Komory;
6.10.5. zastupuje Komoru.
6.11. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li
přítomna nadpoloviční většina jeho členů a
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných
členů.

7. Článek
Hospodaření Komory
7.1. Náklady na činnost Komory jsou hrazeny
z členských příspěvků a z dalších zdrojů, jako je
poskytování konzultací, pořádání seminářů a
školení či certifikace dle Čl. 3 Stanov.
Komory se
řídí
obecně
7.2. Hospodaření
závaznými předpisy.
7.3. Na každý rok je sestaven rozpočet, který
schvaluje Sněm.

Sněmu;

6.3.3. schvaluje

rozpočet

Komory a její

roční

účetní závěrku hospodaření;

6.3.4. volí a odvolává členy Představenstva;
6.3.5. rozhoduje o zrušení Komory.
6.4. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech řádn\'ch č len !.'::
Komory. Hlasovací právo řádných členů
Komory je rovné.
6.5 . O
zrušení
Komory
rozhoduje
Sněm
dvoutřetinovou většinou všech řádných členů.
O ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční

8. Článek
Zastupování Komory
R.1. Jménem Komory je oprávněn jednat předseda
nebo místopředseda Představenstva, a to každý
z nich samostatně.
8.2. Právo podepisovat se jménem Komory má
předseda nebo místopředseda Komory, a to
každý z nich samostatně .

většinou přítomných řádných členů.

9. Článek
Zánik Komory
9.1. Komora zanikne:
9 .1.1. dle platné legislativy;
9.1.2. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením
s jiným subjektem;
9.1.3. pravomocným
rozhodnutím
o
jejím

6.6. V případě, že Sněm není usnášeníschopný,
svolává Představenstvo do 1 měsíce od data
konání tohoto Sněmu nový Sněm, který je
usnášeníschopný, bez ohledu na počet
přítomných či zastoupených řádných členů.
6.7. Představenstvo je výkonným orgánem Komory
v době mezi Sněmy a odpovídá Sněmu za
svoji činnost.
6.8. Představenstvo má nejméně tři členy a Je
voleno na dobu 5 let.
6.9. Představenstvo
svolává
předseda
Představenstva
nebo
místopředseda
Představenstva nejméně jedenkrát ročně.
6.1 O. Představenstvo zejména:
6.1 0.1 . volí ze svého středu předsedu a

rozpuštění .

9.2. O

veřejným

Sněm

nebo sloučení rozhoduje Sněm
hlasováním dvoutřetinovou většinou

řádných členů.

9.3. V případě

zániku
Komory,
zabezpečí
její likvidaci v souladu s platnou

Představenstvo

legislativou.

Tyto Stanovy byly přijaty v Praze dne 13.12.2013

místopředsedu;

6.1 0.2. svolává

rozpuštění

a

připravuje

pro

Sněm
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