PLATEBNÍ ŘÁD
SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

2016 - 2017
I. KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
1) Kolektivní člen uzavře se Svazem průmyslu a dopravy ČR smlouvu o úhradě členského příspěvku
nebo příkazní smlouvu, kterou bude zmocněn k výběru členských příspěvků za členství svých
firem (členů) ve Svazu průmyslu a dopravy ČR, dle těchto zásad:
2) Základní příspěvek kolektivního člena na kalendářní rok činí 110.000,- Kč.
3) Dalším ukazatelem pro výpočet výše příspěvku je počet členů kolektivního člena. Roční příspěvek
činí:
a) 3.000 Kč za každého člena do počtu 50 členů;
b) 5.000 Kč za každého dalšího člena až do počtu 100 členů;
c) 3.000 Kč za každého dalšího člena až do počtu 150 členů;
d) 1.500 Kč za každého dalšího člena až do počtu 200 členů;
e) 100 Kč za každého dalšího člena nad počet 200 členů.
4) Kolektivní členové, jejichž členy jsou i příspěvkové organizace, odvádějí za každého takového
člena jednotný roční příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
5) Celková roční výše příspěvku (základní sazba) se vypočte jako součet základního příspěvku, viz
bod 2), a příspěvku určeného dle počtu členů kolektivního člena, viz body 3) a 4).
6) Výši celkového ročního příspěvku vypočítává kolektivní člen. V případě důvodných pochybností o
správnosti výše stanoveného příspěvku má SP ČR právo nahlédnout do členské evidence
subjektu.
7) Výše sníženého příspěvku dle článku V. odst. 4) musí být minimálně na hodnotě 40 % základní
sazby vypočtené dle článku I. odst. 5).
8) Pokud kolektivní člen sdružuje pouze fyzické osoby, činí výše ročního členského příspěvku
minimálně 10.000,- Kč.

II. INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ
1) Individuální člen uzavře se Svazem průmyslu a dopravy ČR smlouvu o úhradě členského
příspěvku. Výše příspěvku na kalendářní rok činí 0,06 % z úhrnu vyměřovacích základů pro

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za předchozí
zdaňovací období.
a) Minimální roční příspěvek individuálního člena činí 15.000,- Kč.
b) Maximální roční příspěvek individuálního člena činí 600.000,- Kč.
2) Roční členský příspěvek příspěvkové organizace činí 1.000,- Kč, výjimku tvoří veřejné vysoké
školy, jejichž roční členský příspěvek činí 15.000,- Kč.
3) Výši členského příspěvku vypočítává individuální člen. V případě důvodných pochybností o
správnosti výše stanoveného příspěvku má SP ČR právo nahlédnout do příslušné části Výkazu
zisku a ztrát za předchozí rok.

III. POZOROVATELÉ
1) Pozorovatelé uzavírají smlouvu se Svazem průmyslu a dopravy ČR na dobu jednoho roku.
Minimální výše příspěvku pozorovatele činí 50.000,- Kč.

IV. PARTNEŘI SVAZU
1) Svaz průmyslu a dopravy ČR uzavírá s Partnerem smlouvu o partnerství. Roční příspěvek Partnera
Svazu činí 2 mil. Kč. Rozsah poskytovaného plnění ze strany Svazu je dán smlouvou.

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Kolektivní a individuální členové jsou povinni uzavřít smlouvu o úhradě členského příspěvku
(nebo příkazní smlouvu) nejpozději do 15. února 2016, resp. 15. února 2017. Na základě smlouvy
vystaví sekretariát Svazu na částku uvedenou ve smlouvě fakturu.
2) Kolektivní a individuální členové jsou povinni uhradit členský příspěvek nejpozději do
30. dubna 2016, resp. 30. dubna 2017. V odůvodněných případech může kolektivní nebo
individuální člen požádat představenstvo o prodloužení termínu uhrazení členského příspěvku.
3) Kolektivní a individuální členové mohou uzavřít individuální smlouvy se Svazem na příspěvky
vyšší, než stanoví tento platební řád.
4) Příspěvky nižší, než stanovuje tento platební řád, schvaluje (v souladu se Stanovami SP ČR)
představenstvo na základě odůvodněné žádosti kolektivního nebo individuálního člena.
5) Příspěvek je současně platbou za služby definované stanovami.
6) Pokud za člena Svazu bude přijata firma, jejíž hlavní předmět činnosti spadá do oboru
zastřešovaného některým z kolektivních členů Svazu, Svaz tuto skutečnost oznámí příslušnému
kolektivnímu členu.
7) Tento platební řád byl schválen na valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR, která se konala
dne 20. října 2015 v Brně, s úpravnou pro rok 2017 schválenou na valné hromadě Svazu
29. listopadu 2016 v Českých Budějovicích.

