
 
 

Klub podnikavých žen Karlovarského kraje (dále jen KPŽKK)  

byl založen při Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje dne 25.10.2019 

PRAVIDLA KPŽKK 
 

I. Základní ustanovení 

1. Název klubu: Klub podnikavých žen Karlovarského kraje    

2. Datum vzniku: 25.10. 2019  

3. Korespondenční adresa:  

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 

Klub podnikavých žen Karlovarského kraje 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33 

350 02 Cheb 

Email: podnikavezenykk@gmail.com 

II. Cíl a poslání Klubu 

Účelem je vytvořit prostor pro setkávání, společné sdílení, vzájemnou podporu a spolupráci osob z 

Karlovarského kraje, které o podnikání uvažují, podnikat začínají nebo již podnikají. Aktivity jsou 

vyvíjeny s důrazem na etická a morální hlediska s cílem podpořit vzdělávání, kreativitu, osobní 

jedinečnost, slušné a etické podnikání a také podpořit zahajování podnikání v regionu. Klub bude 

dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti především v těchto oblastech:  

1.  Vzdělávání a osvěta.  

2.  Pravidelná setkávání začínajících i již podnikajících žen v Karlovarském kraji.  

3.  Spolupráce na společných akcích a projektech. 

 

III.  Členství 

1.  Členem Klubu se může stát jakákoliv žena, která je aktivní v podnikatelském prostředí 

Karlovarského kraje. 

2.  Samotné členství v Klubu je bezplatné, ovšem některé aktivity, které budou finančně  

náročné, zpoplatněny být mohou. 

3.  Členství v Klubu vzniká vyplněním přihlášky obsahující souhlas s těmito pravidly a souhlas se 

zpracováním osobních údajů. Tímto okamžikem vznikají práva člena a současně se člen 

zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství. Členství je na dobu 

neurčitou. 

4.  Informace o členství daného člena v Klubu je veřejně prezentovanou skutečností, pokud člen 

nepožádá o opak. 



 
 

5.  Komunikace mezi členy probíhá primárně přes FB skupinu Podnikavé ženy Karlovarského 

kraje. 

 

Práva člena Klubu: 

a)  účastnit se pravidelných setkání; 

b)  zapojovat se do mimořádných akcí a projektů; 

c)  volit předsedkyni a místopředsedkyně Klubu; 

d)  svými připomínkami a podněty přispívat ke zlepšení činnosti Klubu; 

e)  využívat veškerých slev a zvýhodnění, které pro členy Klubu budou vyjednány. 

 

Povinnosti člena Klubu:  

a)  dodržovat pravidla Klubu a morální zásady; 

b)  účastnit se minimálního stanoveného počtu setkání či školení za kalendářní rok, minimální 

počet účastí je 6; 

c)  hledat možnosti ke spolupráci s ostatními členy a vzájemně se propagovat. 

 

IV. Zánik či ukončení členství: 

Členství v Klubu zaniká buď předáním písemné odhlášky člena předsedkyni či místopředsedkyni 

Klubu, nebo porušením povinností člena Klubu či rozhodnutím orgánů Klubu. 

 

V.  Orgány a řízení Klubu 

Rozhodující pravomocí v Klubu je předsedkyně, která je zvolena na dobu 3let a to členskou základnou 

Klubu. Pokud se v Klubu řeší situace, která není obsažena v těchto pravidlech, může být svoláno 

hlasování členek. Ke schválení je potřeba min. 51% hlasů ze všech zúčastněných členek. 

Pokud organizace Klubu vyžaduje, mohou být zvoleny členskou základnou dvě místopředsedkyně 

Klubu, které jsou platným zástupem předsedkyně Klubu, voleny jsou také na dobu 3let.  

Při hlasování jsou váhy hlasů rozvrženy následovně: předsedkyně 2hlasy, místopředsedkyně po 

1hlasu a členská základna má váhu 1hlasu. 

 

VI.  Etické zásady 

1.  Poslání a cíle Klubu přijme každý člen Klubu za vlastní a bude je co nejlépe naplňovat. 

2.  Není vhodné znevažovat či hanobit Klub a jeho členy.  

3.  Člen Klubu neupřednostňuje svůj vlastní prospěch na úkor ostatních členů.  



 
 

4.  Člen Klubu je loajální k ostatním a pravdivý sám k sobě.  

5.  Člen Klubu se chová odpovědně ke svým zaměstnancům, klientům a společnosti, ve které 

působí, tak aby nenarušil dobrou pověst Klubu. 

6.  Klub hájí zájmy svých členů a to jak na profesní tak společenské úrovni. Klade důraz na 

vzdělávání a rozvoj přátelství mezi členy.  

7.  Klub využívá široké spektrum možností podpory veřejně prospěšných aktivit, a to jak 

finančních, tak nefinančních.  

8.  Klub pravdivě, řádně a včas informuje své členy o prospěšných aktivitách, které vyvíjí směrem 

ke společnosti ve všech oblastech. Volí vždy etické prostředky.  

9.  Každý jednotlivý člen se podílí svými nabídkami na zpestření činnosti Klubu a zvýšení 

možnosti rozvoje aktivit pro ostatní členy.  

10.  Klub je nestranný a respektuje celé politické spektrum 

11.  Člen klubu respektuje mlčenlivost. Konzultace podnikatelských záměrů a situací ostatních 

členů, veškerých know-how, veškeré informace ze setkání se mimo klub neprezentují. 

 

VII.  GDPR 

1.  Člen uděluje souhlas s pořizováním fotografií, video, audio nahrávek a jejich následnou 

prezentaci, viz. souhlas na přihlášce do Klubu. 

2.  Člen uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů a uchování údajů v rámci KPŽKK a KHKKK, 

viz. souhlas na přihlášce do Klubu. 

 

V Karlových Varech dne 25.10.2019 

 

 

___________________________ 

Ing. Stanislav Kříž  

Ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje 


