PLATEBNÍ ŘÁD
SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
NA ROK 2021
SCHVÁLENÝ VALNOU HROMADOU DNE 22. ŘÍJNA 2020
V souladu se článkem 7 odst. 2) Stanov Svazu průmyslu a dopravy České republiky (dále „SP ČR“)
stanovuje platební řád termín uzavření smlouvy o úhradě členského příspěvku, výši a termín úhrady
členského příspěvku, výši příspěvku partnera a příspěvku pozorovatele na kalendářní rok.
Členství v SP ČR je kolektivní nebo individuální. Kolektivním členem SP ČR může být subjekt, který
sdružuje osoby na základě odvětvových, profesních či regionálních zájmů. Individuálním členem SP ČR
může být firma, podnik, korporace.

I. KOLEKTIVNÍ ČLEN
1) Kolektivní člen uzavře se SP ČR smlouvu o úhradě členského příspěvku nebo smlouvu o členství.
2) Stávající kolektivní člen, který v roce 2020 uhradil členský příspěvek v souladu s platebním
řádem na rok 2020, uhradí členský příspěvek na rok 2021 ve stejné výši.
3) Kolektivní člen přijatý do SP ČR v roce 2021 vypočte výši členského příspěvku na rok 2021 jako
součet základního příspěvku a příspěvku určeného podle počtu členů a výslednou částku navýší
o 10 %.


základní příspěvek kolektivního člena na kalendářní rok činí 120.000,- Kč,



příspěvek podle počtu členů
a) 3.300,- Kč za každého člena do počtu 50 členů;
b) 5.500,- Kč za každého dalšího člena až do počtu 100 členů;
c) 3.300,- Kč za každého dalšího člena až do počtu 150 členů;
d) 1.650,- Kč za každého dalšího člena až do počtu 200 členů;
e) 110,- Kč za každého dalšího člena nad počet 200 členů;
f)

1.000,- Kč za každého člena, který je příspěvkovou organizací;

g) 0,- Kč za každého člena, který je zároveň individuálním členem SP ČR;
Minimální výše členského příspěvku u nově přijatého kolektivního člena činí poměrnou část
ročního členského příspěvku od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po dni rozhodnutí
představenstva.
4) Výši členského příspěvku si vypočítává kolektivní člen sám. V případě důvodných pochybností o
správnosti výše stanoveného členského příspěvku má SP ČR právo nahlédnout do členské
evidence kolektivního člena.
5) Pokud kolektivní člen sdružuje pouze fyzické osoby, činí výše ročního členského příspěvku
kolektivního člena minimálně 15.000,- Kč.

II. INDIVIDUÁLNÍ ČLEN
1) Individuální člen uzavře se SP ČR smlouvu o úhradě členského příspěvku nebo smlouvu o
členství.
2) Stávající individuální člen, který v roce 2020 uhradil členský příspěvek v souladu s platebním
řádem na rok 2020, uhradí členský příspěvek na rok 2021 ve stejné výši.


Minimální roční členský příspěvek individuálního člena činí 25.000,- Kč.



Maximální roční členský příspěvek individuálního člena činí 660.000,- Kč.

3) Individuální člen přijatý v roce 2021 vypočte výši členského příspěvku na rok 2021 jako 0,0726 %
z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti za zdaňovací období 2019. Minimální výše členského příspěvku u individuálního
člena nově přijatého v roce 2021 činí poměrnou část ročního členského příspěvku od 1. dne
kalendářního měsíce následujícího po dni rozhodnutí představenstva.
4) Roční členský příspěvek příspěvkové organizace činí 1.000,- Kč, výjimku tvoří veřejné vysoké
školy, jejichž roční členský příspěvek činí 25.000,- Kč.
5) Výši členského příspěvku si vypočítává individuální člen sám. V případě důvodných pochybností
o správnosti výpočtu členského příspěvku má SP ČR právo nahlédnout do příslušné části Výkazu
zisku a ztrát individuálního člena.

III. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO KOLEKTIVNÍ A INDIVIDUÁLNÍ ČLENY
1) Kolektivní a individuální člen je povinen uzavřít smlouvu o úhradě členského příspěvku nebo
smlouvu o členství nejpozději do 15. února 2021. Na základě uzavřené smlouvy vystaví
sekretariát SP ČR fakturu na částku uvedenou ve smlouvě.
2) Kolektivní a individuální člen může uzavřít se SP ČR smlouvu o členství také na dobu neurčitou,
ve které bude upravena výše členského příspěvku a způsob jeho platby.
3) Kolektivní a individuální člen je povinen uhradit členský příspěvek nejpozději do
30. dubna 2021. V odůvodněných výjimečných případech může člen požádat představenstvo o
prodloužení termínu uhrazení členského příspěvku.
4) Kolektivní a individuální člen přijatý v průběhu kalendářního roku je povinen uzavřít se SP ČR
smlouvu o úhradě členského příspěvku nebo smlouvu o členství nejpozději do 2 měsíců ode dne
rozhodnutí představenstva o jeho přijetí.
5) Člen může uzavřít smlouvu se SP ČR na příspěvek vyšší, než stanoví tento platební řád.
6) Členské příspěvky nižší, než stanovuje tento platební řád, schvaluje (v souladu se Stanovami
SP ČR) představenstvo ve výjimečných případech na základě odůvodněné žádosti člena.
7) Kolektivní a individuální člen, který byl přijatý do SP ČR v průběhu roku 2020 a uhradil pouze
poměrnou část ročního členského příspěvku, uhradí v r. 2021 roční příspěvek v celé výši.

IV. PARTNER SVAZU
SP ČR uzavírá s partnerem smlouvu o partnerství. Rozsah poskytovaného plnění ze strany SP ČR je
dán smlouvou. Partner uhradí SP ČR částku ve výši 2.000.000,- Kč za služby poskytované po dobu
12 měsíců ode dne uzavření smlouvy.

V. POZOROVATEL
SP ČR uzavírá s pozorovatelem smlouvu o spolupráci na dobu nejvýše jednoho roku. Rozsah
poskytovaného plnění ze strany SP ČR je dán smlouvou, kterou je pozorovatel povinen uzavřít se
SP ČR nejpozději do 2 měsíců ode dne rozhodnutí představenstva o udělení statusu pozorovatele.
Pozorovatel uhradí SP ČR částku ve výši stanovené představenstvem SP ČR, minimálně však
50.000,- Kč.

