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Úvodní informace pro kandidáty na členství
v Komoře Projektových Manažerů
1. Účel dokumentu
Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím
předmětu činnosti, organizační struktuře a členství. Tyto informace jsou určeny především pro
kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů. Více informací lze získat na webových
stránkách komory www.komorapm.cz nebo dotazem zaslaným na e-mailovou adresu
info@komorapm.cz .

2. Co je Komora Projektových Manažerů
Komora Projektových Manažerů (dále jen též „KPM“ nebo „komora“) je zájmovým sdružením fyzických
osob vytvořeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Toto sdružení je
dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružující členy na základě společného zájmu o profesní obor
projektového řízení. Komora je právnickou osobou zaregistrovanou jako občanské sdružení Ministerstvem
vnitra ČR dne 6. 5. 2011 s přiděleným IČO 22890335.
Předmětem činnosti komory je zejména:







získávat, sdílet a využívat informací a zkušeností svých členů v oboru projektového řízení;
společně působit vůči veřejnosti a ostatním subjektům, včetně legislativních;
hájit profesní zájmy členů komory, resp. individuální zájmy členů komory, pokud je to v zájmu celé
komory;
propagovat význam projektového řízení ve velkých institucích a na školách;
organizovat nebo se podílet na organizaci konferencí, kongresů, seminářů;
organizovat výměnu zkušeností a spolupráci se zahraničím.

3. Mise a vize
3.1.

Vize komory

Vize Komory Projektových Manažerů byla schválena zakládajícími členy v březnu 2011 a záměrně nehovoří
o Komoře PM, ale o projektovém řízení v ČR:
Profese projektového manažera v ČR má silné, pragmaticky zaměřené odborné zázemí, které je nezávislé na
použité metodice nebo příslušnosti k určitému oboru trhu.

3.2. Mise komory
Mise Komory Projektových Manažerů byla navržena zakládajícími členy komory na jaře 2011 a ve
formě cílů komory zapracována do jejích stanov. Svou činností komora naplňuje tyto cíle:




budování odborného zázemí, nezávislého na metodice, oboru, zaměstnavateli, na které se bude moci
obracet veřejnost v otázkách projektového řízení;
rozšíření povědomí o projektovém řízení;
kultivace profese projektových manažerů aktivním působením v komerční sféře, státní správě a ve
školství;

Soubor: KPM_Uvodni_informace_M_111017.doc

Str. 1

Úvodní informace pro kandidáty na členství




sdílení informací a zkušeností mezi projektovými manažery;
spolupráce s ostatními sdruženími v oboru projektového řízení bez ohledu na odvětví působení a
použitou metodiku.

4. Organizační struktura
Komoru tvoří její členové a její činnost je řízena těmito orgány:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.1.

valná hromada členů
řídící výbor
core tým
prezident komory
více prezident komory
kontrolní komise

Valná hromada

Valná hromada členů komory je nejvyšším orgánem komory. Valnou hromadu tvoří všichni členové komory
a valnou hromadou se rozumí fyzické shromáždění členů, elektronická účast nebo kombinace obojího. Do
působnosti valné hromady náleží:
a)
b)
c)
d)
e)

4.2.

volit prezidenta komory a členy řídícího výboru;
schvalovat rozpočet komory, roční závěrku a zprávu o hospodaření komory;
přijímat členy komory a rušit jejich členství;
schvalovat stanovy komory a jejich změny a další zásadní dokumenty určené řídícím výborem;
rozhodovat o zániku a vypořádání majetku komory.

Řídící výbor

Řídící výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost komory. Řídící výbor má nejméně osm členů, z nichž
jeden je prezident komory. Členové řídícího výboru jsou voleni na dobu jednoho roku. Do působnosti
řídícího výboru náleží zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4.3.

předkládat návrhy pro jednání core týmu a valné hromady;
volit ze svých řad prezidenta a více prezidenta komory;
jmenovat do funkcí další členy řídícího výboru a core týmu;
přijímat členy komory;
řešit spory mezi členy komory;
koncipovat a schvalovat smlouvy s partnerskými a spolupracujícími institucemi;
rozhodovat o všech otázkách, které nejsou stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu.

Core tým

Core tým je orgánem, který rozpracovává věcné oblasti činnosti komory, zajišťuje naplňování předmětu její
odborné činnosti a spolupracuje s řídícím výborem. Core tým je organizován do pracovních skupin, jejichž
počet není omezen. Každá pracovní skupina má řídícím výborem jmenovaného vedoucího a zástupce.

4.4.

Prezident komory

Prezident komory je členem řídícího výboru. Prezident zastupuje komoru navenek, jedná jejím jménem, řídí
zasedání valné hromady, zasedání řídícího výboru a zásadní jednání komory s orgány a institucemi v
tuzemsku i v zahraničí.
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4.5.

Více prezident komory

Více prezident komory je členem řídícího výboru. Více prezident komory může z pověření řídícího

výboru plně zastupovat prezidenta komory.
4.6.

Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem komory, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě členů.
Kontrolní komise vykonává zejména dohled nad hospodařením komory. Kontrolní komise má nejméně tři
členy, které volí valná hromada. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise.

5. Členství
Členy komory mohou být všechny fyzické osoby, které se ve svém profesním zaměření zabývají nebo
přicházejí do styku s projektovým řízením. Za každou právnickou osobu může být členem více fyzických
osob.
Základními podmínkami získání členství v Komoře Projektových Manažerů jsou:
a) minimální věk 18 let;
b) písemná žádost uchazeče o přijetí za člena komory;
c) písemný závazek uchazeče dodržovat stanovy komory a jiná rozhodnutí přijatá i v době před
vznikem členství;
d) písemný souhlas uchazeče se zveřejněním na seznamu individuálních členů na webových stránkách
komory (jedná se o jméno a název zaměstnavatele/firmy člena komory);
e) písemný souhlas uchazeče ke sběru, uchovávání a správě uchazečem poskytnutých osobních údajů
pro vnitřní potřeby komory;
f) schválení uchazeče alespoň nadpoloviční většinou hlasů všech členů řídícího výboru;
g) zaplacení členského poplatku uchazečem.
Od podání písemné žádosti o přijetí za člena komory do jeho přijetí nebo odmítnutí řídícím výborem a
zaplacení členského poplatku se uchazeč o členství považuje za kandidáta na členství v komoře.
Členství v Komoře Projektových Manažerů zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

vystoupením člena,
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
nezaplacením poplatku,
úmrtím člena,
zánikem komory.

Kromě řádného členství se mohou všechny fyzické osoby stát:



Čestným členem komory – jedná se o bývalé členy komory, kteří se významně podíleli na aktivitách
komory.
Přispěvatelem komory – jedná se o fyzické osoby, kterým je umožněno přispívat k naplňování cílů
komory.
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6. Co komora nabízí svým členům
Členství v Komoře Projektových Manažerů s sebou přináší především tyto výhody:












členství v prestižní Komoře Projektových Manažerů a možnost používání označení „Člen KPM“;
účast na konferencích a seminářích organizovaných komorou;
přístup k detailním informacím o metodách projektového řízení, jejich uplatnění v praxi a
o zkušenostech z tohoto oboru;
přehled o nejnovějších trendech v oboru projektového řízení, zahrnující informace z různých
organizací a komunit (např. PMI, PRINCE2, SPŘ);
informace o aktuálním dění v oboru projektového řízení (např. semináře, konference, školení);
sdílení informací, poznatků, procesů, šablon a nástrojů z oboru projektového řízení;
získání bližších informací o možnostech rozvoje a kariérním postupu projektového manažera;
výměna zkušeností s ostatními kolegy v rámci komory a kontakt na další odborníky z oboru
projektového řízení;
účast v aktivitách komory při šíření povědomí o projektovém řízení na akademické půdě,
v soukromém i státním sektoru;
přístup do členské části webu a získávání pravidelných informací o dění v komoře;
možnost vlastní prezentace člena na webových stránkách komory.

7. Co komora očekává od svých členů
Komora Projektových Manažerů od svých členů očekává především:





dodržování stanov komory;
dodržování etického kodexu komory;
reprezentaci komory v souladu s její strategií a šíření jejího dobrého jména;
aktivní účast v činnosti komory;

8. Jak se stát členem komory
1) Požádejte o zaslání žádosti uchazeče o přijetí za člena Komory PM na e-mailové adrese
info@komorapm.cz, zaslanou žádost vyplňte a odešlete zpět e-mailem na adresu
info@komorapm.cz. Současně vyplněnou žádost vytiskněte a její originál zašlete na níže uvedenou
adresu komory. O úspěšné doručení originálu žádosti budete informováni e-mailem.
2) Na základě Vaší žádosti o přijetí rozhodne řídící výbor, zpravidla do 1 měsíce. O rozhodnutí řídícího
výboru (schválení nebo neschválení žádosti) budete informován(a) e-mailem.
3) V případě schválení vaší žádosti o přijetí řídícím výborem budete současně vyzván(a) k úhradě
členského poplatku.
4) O zaplacení členského poplatku budete informován(a) e-mailem a bude Vám zasláno potvrzení
o členství. Toto potvrzení může mít i elektronickou podobu, např. ve formě souboru pdf.
5) V případě jakýchkoliv nejasností můžete zaslat svůj dotaz ke stavu Vaší žádosti o přijetí nebo
k jiným záležitostem týkajícím se komory na níže uvedený e-mail.
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9. Kontakty
Adresa:
E-mail:

Komora Projektových Manažerů, U Potoka 26, 252 65 Tursko
info@komorapm.cz
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