JAKÉ ZMĚNY PŘINESE NOVELA PŘÍSPĚVKOVÉHO ŘÁDU HK ČR
PRO OKRESNÍ/REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY?
PODOBA PŘÍSPĚVKOVÉHO ŘÁDU 1993-2021
Jednotný příspěvkový řád pro všechny složky HK ČR
Výše ročního členského příspěvku stanovena podle právní formy bez ohledu na počet
zaměstnanců:
právnická osoba: 5 000 Kč
fyzická osoba: 500 Kč
Splatnost odvodu 15. 5., doplatek 15. 12.
Čtvrtinová částka za členy přijaté v posledním čtvrtletí
Princip solidárního členského příspěvku
Odvodová povinnost komor 10 % pro HK ČR z kmenových členů

NOVÁ PODOBA PŘÍSPĚVKOVÉHO ŘÁDU OD 1. 1. 2022
Zavedení principu subsidiarity = složky HK ČR si mohou stanovit vlastní příspěvkové řády libovolně
Výše ročního členského příspěvku stanovena na základě přepočteného počtu zaměstnanců člena,
bez ohledu na právní formu:

člen bez zaměstnanců
člen s 1 až 9 zaměstnanci
člen s 10 až 49 zaměstnanci
člen s 50 až 249 zaměstnanci
člen s 250 až 999 zaměstnanci
člen s 1 000 a více zaměstnanci

1 500 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč
60 000 Kč

Počet zaměstnanců bude:
automaticky doplněn do CRM dle údaje uvedeného v aplikaci ARES (evidenční počet zaměstnanců)
k 31. 12. předchozího kalendářního roku
NEBO
doplněn složkou do CRM na základě čestného prohlášení člena
Splatnost členského příspěvku 15. 3.
Čtvrtinová částka za členy přijaté v posledním čtvrtletí
Princip solidárního členského příspěvku
Odvodová povinnost komor zůstává ve výši 10 % z členského příspěvku stanoveného dle
Příspěvkového řádu HK ČR
Nově se zavádí odvod z příspěvků všech členů (kmenových i nekmenových) dle Příspěvkového řádu HK
ČR
Splatnost odvodu 15. 5., doplatek 15. 12.
Minimální výše odvodu komory je 5 000 Kč v roce 2022 a 10 000 Kč od roku 2023
Komora bude moci nově v případě mimořádné, zejména živelní události požádat představenstvo HK ČR
o plné nebo částečné prominutí členských příspěvků svých členů za daný kalendářní rok, resp. může
požádat o plné nebo částečné prominutí své odvodové povinnosti

