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Příspěvkový řád 
 

Preambule: 
V souladu s Příspěvkovým řádem HK ČR (dále jen „Příspěvkový řád“), který byl schválen 33. sněmem 
Hospodářské komory ČR dne 16. září 2021 (s účinností od 1. ledna 2022), podle §1 odst. 1 vydává 
Okresní hospodářská komora Kutná Hora tento vlastní Příspěvkový řád: 

 
§ 1 

(1) Výše ročního členského příspěvku člena Okresní hospodářské komory Kutná Hora (dále jen 
„členský příspěvek“)  je v závislosti na počtu zaměstnanců člena komory stanovena takto:  

a) fyzická osoba podnikatel   1 500 Kč  
b) právnická osoba s 1 až 29 zaměstnanci  5 000 Kč  
c) člen s 30 až 49 zaměstnanci  10 000 Kč  
d) člen s 50 až 249 zaměstnanci  20 000 Kč  
e) člen s 250 až 999 zaměstnanci  40 000 Kč  
f) člen s 1 000 a více zaměstnanci  60 000 Kč  

(2) Pro určení počtu zaměstnanců člena je rozhodný údaj o (přepočteném) evidenčním počtu jeho 
zaměstnanců uvedený v aplikaci ARES – ekonomické subjekty k 31. prosinci kalendářního roku 
předcházejícího kalendářnímu roku, za který je členský příspěvek hrazen.  

(3) V odůvodněných případech lze OHK Kutná Hora každoročně do 30. ledna písemně požádat o 
snížení členského příspěvku a v přiloženém čestném prohlášení člena OHK započítat pouze ty 
zaměstnance, kteří se fakticky podílejí na výkonu dané podnikatelské činnosti člena OHK. 
V případě souhlasu OHK se snížený příspěvek stává řádným ročním příspěvkem stanoveným 
tímto Příspěvkovým řádem. (Typicky se může jednat o školy, nemocnice, neziskové organizace, 
zájmové organizace, nadace, příspěvkové organizace apod. Ty se obvykle budou řadit do 
kategorie člena s 1 až 29 zaměstnanci, neboť podnikatelskou činnost související s členstvím v HK 
ČR vykonává tento člen zpravidla jen prostřednictvím minima zaměstnanců z celkového počtu 
zaměstnanců evidovaném v ARES.)  

(4) Okresní hospodářská komora Kutná Hora může navrhnout členovi OHK Kutná Hora platbu 
smluvního vyššího členského příspěvku, než je stanoven tímto Příspěvkovým řádem. Typicky se 
může jednat o nadnárodní společnosti s mezinárodní působností a významem nebo o její 
dceřiné a/nebo přidružené společnosti v rámci holdingu. V případě souhlasu člena se smluvní 
příspěvek stává řádným ročním příspěvkem stanoveným tímto Příspěvkovým řádem.  

 
§ 2 

(1) Člen okresní hospodářské komory platí členský příspěvek dle § 1 okresní hospodářské komoře na 
základě vystavené faktury nejpozději do 1. 5. každého kalendářního roku bezhotovostně 
bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo: 19-6320050207/0100. Pro příspěvky podle 
§1, odst. 4 platí termín úhrady uvedený ve smlouvě.   

(2) Okresní hospodářská komora si 90% členského příspěvku ponechává pro svou činnost, zbývajících 
10% zasílá do 15. 5. každého kalendářního roku Hospodářské komoře České republiky.  
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(3) Právnická nebo fyzická osoba přijatá za člena okresní hospodářské komory v průběhu 
kalendářního roku platí členský příspěvek za tento rok v plné výši do 10-ti dnů od přijetí za člena 
okresní hospodářské komory. 

§ 3 
(1) Zanikne-li členu okresní hospodářské komory v průběhu kalendářního roku členství v okresní 

hospodářské komoře, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací. 
 

§ 4 
(1) Tento Příspěvkový řád byl schválen na shromáždění členů okresní hospodářské komory dne 27. 

dubna 2022. 
(2) Příspěvky členů Okresní hospodářské komory Kutná Hora za rok 2022 a následující se řídí tímto 

Příspěvkovým řádem.  
 
 

V Kutné Hoře dne 27. 4. 2022       Vladimír Střihavka v.r., předseda 
 
 

  
 
 

V Z O R : 
    

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
ČLENA OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KUTNÁ HORA O POČTU ZAMĚSTNANCŮ 

PRO ÚČELY STANOVENÍ VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU A ODVODOVÉ POVINNOSTI SLOŽKY  

DLE PŘÍSPĚVKOVÉHO ŘÁDU HK ČR  

 
Organizace/firma: 
IČO: 
Sídlo: 
 
Čestně prohlašuji, že pro účely výpočtu členského příspěvku Hospodářské komory České republiky eviduje 
shora uvedená organizace/firma ke dni 31. prosince …………… celkem ……………….. zaměstnanců 
v přepočteném stavu (ve smyslu platného Příspěvkového řádu HK ČR). 
 
V …………………………..……. dne …………………   
 
 
 

____________________________________ 
jméno a podpis statutáře/odpovědné osoby 


