PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ
V HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY
I. Identifikační a kontaktní údaje:
IČO : ……………………….
DIČ (máte-li přiděleno) : …………….. - ………………..
Název firmy : ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Místo : ……………………………………………………………………………. Okres : …………………
Ulice, číslo : ………………………………………………………………………. PSČ : …………… ……
Statutární zástupce – jméno : ………………………………………………………………………………..
funkce : ………………………………………………………………………………….
Telefon : ….................. GSM: ……………………………….. Fax: ………………………………………
E-mail : …………………………………….
WWW stránky : ……………………………………………
Banka (pobočka) : ………………………………
Č.účtu : ………………………………………………
Rok založení firmy : ……………………………
Právní forma : (označte X)
Akciová společnost
Spol. s r. o .

Veřejná obch. spol.
Komanditní spol.

Družstvo
Státní organizace

Fyzická osoba
Jiná

Registrace v obchodním rejstříku nebo u ŽÚ:
Místo……………………………….Datum…………………………………..č.j………………………………
K přihlášce přiložte kopii výpisu z OR nebo živnost. listu (ů)
Zástupce pro jednání : ……………………………………………………. tel.: ……………./……………
Funkce : ………………………………………………………………….. e-mail.: ………………………
Další představitelé :
Jméno :

Funkce :

Telefon :

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

II. Ekonomické údaje
Počet zaměstnanců
0
1-10
11-25
26-50
51-100
101-250

251-500
501-1000
1000 a více

Základní jmění
(Kč)
do 200 tis
200-500 tis
0,5-1 mil
tis.
1-10 mil
10-100 mil
nad 100mil

Obrat (Kč)
do 500 tis
0,5-1 mil
1-10 mil
10-50 mil
50-100 mil
0,1-0,5 mld
0,5-1 mld
1-10 mld

Import (Kč)
0
do 1.5 mil
1,5-10 mil
10-50 mil
50-100 mil
100-300 mil
0,3-1mld
nad1 mld.

Export (Kč)
0
do 1.5 mil
1,5-10 mil
10-50 mil
50-100 mil
100-300 mil
0,3-1mld
nad1 mld.

Charakter firmy: (odhad podílu níže uvedených činností)
Výroba ………… %

Zahraniční spoluúčast:

Obchod …………. %

ANO

Služby ………… %

NE

země : ……………………………………………….. podíl v % : …………………………………….

III. Popis činnosti firmy: Výstižně uveďte konkrétní výrobky a služby. Při detailnějším popisu je
možno pokračovat na volném listu.

Přihlašuji se za člena Hospodářské komory České republiky prostřednictvím Okresní
hospodářské komory Česká Lípa a zavazuji se řádně plnit členské povinnosti, platit členské
příspěvky a dodržovat čistotu a etiku podnikání.
Ve smyslu § 4 odst.1, písm.d) zákona č.301/1992 Sb., v plat.znění, souhlasím s uveřejňováním výše uvedených
informací v databázích, časopisech, bulletinech a obdobných informačních materiálech Hospodářské komory
České republiky (dále jen HK ČR).
Prohlašuji, že zároveň nemám námitek proti využití námi výše uvedených informací pro kontaktní a informační
účely HK ČR a při zprostředkování kontaktů s jinými subjekty v databázích HK ČR a se zájemci o podnikatelskou
spolupráci.
Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány informace o službách, o činnosti a o dalším dění v HK ČR.

Kontaktní osoba pro aktualizaci údajů o firmě :
Jméno: ……………………………………………
Telefon: …………

Funkce: …………………………………………

Mobil: ……….. Fax: …………………. E-mail: ……………………………….

Datum: ………………..

Podpis, razítko ……………………………………………

Datum přijetí za člena HK ČR……………………………………………………………………………….
Podpis předsedy představenstva OHK Česká Lípa
…………………………………………………………
Okresní hospodářská komora Česká Lípa

Děčínská 361/7, 470 01 Česká Lípa

