Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2008
(schválený valnou hromadou v Mladé Boleslavi dne 30. října 2007)
I. Členské subjekty
Členské subjekty uzavřou se Svazem průmyslu a dopravy ČR smlouvu o úhradě příspěvku
nebo příkazní smlouvu, kterou budou zmocněny k výběru členských příspěvků za členství
svých podniků (členů) ve Svazu průmyslu a dopravy ČR takto:
Členský příspěvek Svazu průmyslu a dopravy ČR je stanoven ve výši 0,03% v letech z
úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti od jednotlivých členů (podniků) za předchozí zdaňovací období
(2007).
Minimální příspěvek za členský subjekt činí 100.000,- Kč.
Maximální příspěvek za členský subjekt činí 2.500.000,- Kč (limit).
Maximální meziroční zvýšení je dáno násobkem příspěvků r. 2007 ve výši 5% (index
1,05) do výše řádného příspěvku nebo do stanoveného limitu.
II. Členské firmy
Svaz průmyslu a dopravy ČR uzavírá s členskou firmou smlouvu o členském příspěvku na
jeden rok. Výše příspěvku činí 0,06% z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za předchozí zdaňovací období.
Minimální příspěvek za členskou firmu činí 10.000,- Kč.
Maximální příspěvek za členskou firmu činí 600.000,- Kč.
Maximální meziroční zvýšení je dáno násobkem příspěvků r. 2007 ve výši 5% (index
1,05) do výše řádného příspěvku nebo do stanoveného limitu.
III. Pozorovatelé
Pozorovatelé uzavírají smlouvu se Svazem průmyslu a dopravy ČR na dobu jednoho roku.
Minimální výše členského příspěvku pozorovatele činí 50.000,- Kč.

IV. Partneři Svazu
Svaz průmyslu a dopravy ČR uzavírá smlouvu s Partnerem na dobu jednoho roku.
Příspěvek Partnera Svazu činí 2 mil. Kč.

V. Sdružení fyzických osob
Zájmová a profesní sdružní fyzických osob mají práva a povinnosti členských subjektů.
Konkrétní výše ročního příspěvku je individuální a bude schvalována
představenstvem.
Minimální příspěvek sdružení fyzických osob je stanoven ve výši 10.000,- Kč.

VI. Společná a závěrečná ustanovení
Členské subjekty – sdružující neziskové organizace odvádějí za každého takovéhoto člena
jednotný roční příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
Členské firmy, které nejsou založeny za účelem podnikání (neziskové organizace), mají
roční členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
Za členy členských subjektů, kteří jsou řádnými členy ve více „sdruženích“ – členských
subjektech SP ČR – odvádějí členské subjekty příspěvek ve výši podílu počtu členství
podniku v jednotlivých členských subjektech SP ČR.
Členské firmy a členské subjekty jsou povinny uzavřít smlouvu o členském příspěvku,
příkazní smlouvu, nejpozději do termínu konání jarní valné hromady (duben 2008).
Výši příspěvku vypočítává členská firma. V případě důvodných pochybností o správnosti
výše stanoveného příspěvku má SP ČR právo nahlédnout do příslušné části Výkazu zisku
a ztráty za předchozí rok (účet č. 521 – Mzdové náklady, oficiálně vykázaný ve Výkazu
zisku a ztráty je závazný pro obě smluvní strany).
V případě zásadní reorganizace, kterou by došlo ke změně mzdových nákladů v takovém
rozsahu, že by příspěvky vypočtené podle předchozího roku překračovaly 0,5% mzdových
nákladů roku 2008, požádá příslušný člen představenstvo Svazu o uvedení členského
příspěvku do souladu s platebním řádem.
Členské firmy i členské subjekty mohou uzavřít individuální smlouvy se Svazem na
příspěvky vyšší, než stanoví tento platební řád.
Příspěvky nižší než stanovuje tento platební řád, schvaluje (v souladu se Stanovami)
představenstvo, na základě odůvodněné žádosti členské firmy, členského subjektu.
Členský příspěvek je současně platbou za služby definovanými Stanovami SP ČR.

