OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÁ LÍPA

PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÁ LÍPA
Čl. 1

Příspěvky fyzických a právnických osob – členů Hospodářské komory České republiky (dále jen „HK
ČR“) prostřednictvím Okresní hospodářské komory Česká lípa (dále jen „OHK CL“) – je roční
členský příspěvek, který se řídí Příspěvkovým řádem HK ČR.
Platba možná hotově nebo převodem na účet.
Číslo účtu je:
Číslo účtu OHK Česká Lípa pro platby členských příspěvků je:
Česká spořitelna, č.ú.: 927933359/0800
Variabilní symbol platby – č. daňového dokladu (dané právnické a fyzické osoby)

Čl. 2
V souladu s Příspěvkovým řádem HK ČR činí výše členského příspěvku:
a) u fyzických osob 500,- Kč
b) u právnických osob 5.000,- Kč
Čl. 3
(1) Člen komory platí 90 % členského příspěvku dle Čl. 2 tohoto příspěvkového řádu OHK a 10%
členského příspěvku HK ČR. To znamená, že člen zaplatí celý členský příspěvek OHK CL a ta pak
odvede 10% částky na účet HK ČR do 15. května každého kalendářního roku, s případným doplatkem
do 15. prosince každého kalendářního roku.
(2) Právnická nebo fyzická osoba přijatá za člena komory v průběhu kalendářního roku platí členský
příspěvek za tento rok v plné výši do 30 - ti dnů od přijetí za člena OHK. Člen komory přijatý ve
druhém pololetí roku zaplatí do 30 – ti dnů od přijetí za člena členský příspěvek v poloviční výši. Člen
komory přijatý ve 4. čtvrtletí roku zaplatí do 30 - ti dnů od přijetí za člena členský příspěvek pouze ¼
výši.

Čl. 5
(1) Pokud členu OHK v průběhu kalendářního roku členství v OHK zanikne, členský příspěvek ani
jeho poměrná část se nevrací.
Čl. 6
(1) Nabytím účinnosti tohoto příspěvkového řádu se ruší příspěvkový řád OHK CL schválený
Shromážděním delegátů OHK Česká Lípa dne 27. 5. 2015.
(2) Příspěvkový řád byl schválen Shromážděním delegátů OHK Česká Lípa dne 14. 6. 2016 a
nabývá účinnosti dne 14. 6. 2016.

