PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD
Jihočeské hospodářské komory
účinný od 1. 1. 2017
Článek 1.
Základní ustanovení
1. Příspěvkový řád je jedním ze základních vnitřních dokumentů Jihočeské hospodářské komory (JHK), který
navazuje na zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a zákona č. 223/1994 Sb.
2. Příspěvkový řád je podle Statutu JHK (článek 5., odst. 2, písm. i) schvalován Shromážděním delegátů JHK
jako jediný dokument platný v rámci Jihočeské hospodářské komory, kterým se stanoví výše a způsob
placení členských příspěvků členů JHK.
Článek 2.
Podmínky členství
1. V souladu se zákonem č.301/92 Sb. a Statutem JHK se členem komory může stát každá právnická nebo
fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící Živnostenský list. Členem komory se stane
po zaplacení členských příspěvků na daný kalendářní rok a po odsouhlasení přijetí za člena
představenstvem. Z členství v komoře pak vyplývají všechna práva a povinnosti v souladu se Statutem
Jihočeské hospodářské komory.
2. Placení členských příspěvků je dle zákona jednou ze základních povinností členů hospodářské komory.
Článek 3.
Výše členských příspěvků
1. Každý člen Jihočeské hospodářské komory je povinen platit členské poplatky, které se skládají z členských
příspěvků a příspěvku na komplexní činnost v souladu s tímto příspěvkovým řádem.
Kategorie subjektu
dle počtu zaměstnanců

Bez zaměstnanců (FO)

Roční členský
příspěvek
(nepodléhá DPH)

Roční příspěvek na
komplexní činnost
(bez DPH)

Roční příspěvek
celkem
(bez DPH)

Roční příspěvek
celkem
(včetně DPH)

500 Kč

1 000 Kč

1 500 Kč

1 710 Kč

Do 10 zaměstnanců

1 000 Kč

1 500 Kč

2 500 Kč

2 815 Kč

Do 25 zaměstnanců

2 000 Kč

2 500 Kč

4 500 Kč

5 025 Kč

Do 100 zaměstnanců

3 000 Kč

4 000 Kč

7 000 Kč

7 840 Kč

Do 200 zaměstnanců

5 000 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

11 050 Kč

Nad 200 zaměstnanců

10 000 Kč

8 000 Kč

18 000 Kč

19 680 Kč

Nad 500 zaměstnanců

10 000 Kč

26 000 Kč

36 000 Kč

41 460 Kč
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Článek 4.
Způsob úhrady členských příspěvků
1. Členské poplatky je možno uhradit na běžný účet Jihočeské hospodářské komory formou bankovního
převodu nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Uhradit členský poplatek je možné i v hotovosti na
úřadě JHK, nebo v kanceláři Oblastní hospodářské komory JHK.
2. Právnická nebo fyzická osoba přijatá za člena komory v průběhu první poloviny kalendářního roku zaplatí
členský příspěvek za tento rok v plné výši do deseti dnů od přijetí za člena. Člen komory přijatý ve druhém
pololetí roku zaplatí do deseti dnů od přijetí za člena členský příspěvek v poloviční výši. V dalších letech
je člen komory povinen zaplatit členský příspěvek vždy nejpozději do 15. března běžného kalendářního
roku.
3. Pokud členu komory v průběhu kalendářního roku členství v Jihočeské hospodářské komoře zanikne,
členský příspěvek a poplatek za komplexní služby a ani jejich poměrná část se nevracejí.
Článek 5.
Účinnost příspěvkového řádu
1. Nabytím účinnosti tohoto příspěvkového řádu se ruší všechny předchozí dokumenty, upravující výši
členských příspěvků a příspěvku na komplexní činnost.
2. Příspěvkový řád byl schválen na Shromáždění delegátů JHK dne 21. 11. 2016 a nabývá
účinnosti 1. ledna 2017.
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