Valná hromada 13. 11. 2018

PLATEBNÍ ŘÁD SOCR ČR PRO OBDOBÍ 2019
SCHVÁLENÝ
VALNOU HROMADOU SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR DNE 13. 11. 2018 V PRAZE

A. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2019
Členský příspěvek je pro řádné členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (fyzické a
právnické osoby) stanoven ve výši Kč 15.000,- na běžný kalendářní rok. Jde o členy
následujících komor Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (dále jen Svaz):
a) asociace obchod,
b) asociace cestovní ruch,
c) širokosortimentní řetězce s převahou potravin,
d) obchodníci s nepotravinářským zbožím,
e) dodavatelé zboží a služeb pro obchod a cestovní ruch,
f) vzdělávací instituce.
B. PŘÍKAZNÍ ÚPLATY PRO ROK 2019
Za základní služby, které Svaz poskytuje svým členům v rozsahu stanoveným platnými
Stanovami a Příkazní smlouvou, jsou účtovány náklady běžného kalendářního roku
v nezbytné výši. Na poskytování těchto služeb uzavře člen Svazu na příslušný běžný rok se
Svazem Příkazní smlouvu, jejíž znění schválila Valná hromada Svazu dne 13. 11. 2018 (dále
jen VH).

1. KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ – SDRUŽENÍ: ASOCIACE, KONFEDERACE, SVAZY
Asociace obchod
– organizace sdružující firmy, jejichž hlavní činností je obchod a činnosti související
Asociace cestovní ruch
– organizace sdružující firmy, neziskové organizace, OSVČ, jejichž hlavní činností je
pohostinství, hotelnictví a cestovní ruch a činnosti související
Asociace obchod složené z právnických osob:
do 50 členů
Kč
55.000,-- za běžný kalendářní rok
od 51 členů výše
Kč
110.000,-- za běžný kalendářní rok
Asociace obchod složené z OSVČ:
Kč
30.000,-- za běžný kalendářní rok
Asociace cestovní ruch složené převážně z právnických osob:
do 50 členů
Kč
55.000,-- za běžný kalendářní rok

od 51 členů výše
Kč
110.000,-- za běžný kalendářní rok
Neziskové organizace a ostatní asociace v cestovním ruchu
Příkazní úplatu po individuální dohodě a schválení prezídiem neplatí.
2. INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ - FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ V OBCHODU A
CESTOVNÍM RUCHU
Výše příkazní úplaty pro běžný kalendářní rok za poskytované služby je stanovena podle
počtu zaměstnanců ve firmách (stanoví se podle informací podávaných příslušnému Úřadu
práce o celkovém počtu zaměstnanců firmy) dle usnesení VH Svazu ze dne 13. 11. 2018
následovně pro:
a) obchodní firmy potravinářské se zaměstnanci
b) dodavatele zboží a služeb pro obchod a cestovní ruch
2019
POČET ZAMĚSTNANCŮ

SAZBA PÚ 2019

1 – 10
11 – 50
51 – 150
151 – 250
251 – 500
501 – 1 000
1 001 – 3 000
3 001 – 5 000
5 001 – 10 000
10 001 – 13.000
13 001 – 15 000
nad 15 000

8 500,10 500,27 200,42 000,79 000,130 000,260 000,275 000,330 000,385 000,440 000,495 000,-

c) obchodní firmy nepotravinářské se zaměstnanci
2019
POČET ZAMĚSTNANCŮ
1 – 10
11 – 50
51 – 150
151 – 250
251 – 500
501 – 1 000
1 001 – 3 000
3 001 – 5 000
5 001 – 10 000
10 001 – 13.000
13 001 – 15 000
nad 15 000

SAZBA PÚ 2019
8 500,10 500,27 200,42 000,78 000.98 500,182 000,192 500,214 500,231 000,242 000,247 500,-

d) vzdělávací instituce
-

právnické subjekty, jejichž hlavní činností je vzdělávání,
platí pouze členské příspěvky za běžný kalendářní rok.

3. PARTNER SVAZU (bez hlasovacího práva a služeb zdarma) – subjekty sympatizující se
zaměřením a činností svazu a organizace je sdružující platí příspěvek ve výši členského
příspěvku za běžný kalendářní rok.
4. POZOROVATEL SVAZU (bez hlasovacího práva a služeb zdarma) - platí příspěvek
stanovený představenstvem svazu individuálně, a to minimálně ve výši dle bodu B1) nebo
B2) tohoto platebního řádu.
5. STRATEGICKÝ PARTNER SVAZU (bez hlasovacího práva a služeb zdarma) – platí
příspěvek individuálně stanovený představenstvem Svazu.

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PLACENÍ
a) členské příspěvky
Členský příspěvek je fakturován sekretariátem Svazu bezprostředně po přijetí subjektu
za člena daňovým dokladem – fakturou se 14denní splatností.
Při nedodržení termínu splatnosti členského příspěvku je postupováno v souladu
s ustanovením platných Stanov Svazu – viz §§ 7, 8 a 11. Pro případ ukončení členství
z důvodu neplacení členského příspěvku je účtován úrok z prodlení podle občanského
zákoníku za dobu od lhůty splatnosti až do doby zaplacení nebo ukončení členství.
V případě ukončení členství ve Svazu v průběhu běžného roku se členský příspěvek ani
jeho poměrná část nevrací.
b) příkazní úplaty
Příkazní úplaty v kategoriích od 100.000,- Kč je možné, po dohodě se Svazem, hradit ve
čtvrtletních splátkách. Příkazní úplata však musí být uhrazena nejpozději do 31. 10.
běžného kalendářního roku.
U příkazních úplat se zohledňuje datum vstupu člena do Svazu, a to podle jednotlivých
čtvrtletí. Příkazní úplata se krátí o čtvrtinu, polovinu a tři čtvrtiny stanovené částky.
Příkazní úplata pro příslušný kalendářní rok je fakturována sekretariátem Svazu
bezprostředně po přijetí subjektu za člena daňovým dokladem - fakturou se 14denní
splatností. Současně s fakturou je subjektu předána ve dvojím vyhotovení Příkazní
smlouva pro příslušný kalendářní rok, kterou potvrzenou v jednom vyhotovení vrací
sekretariátu Svazu.
Při nezaplacení příkazní úplaty ve sjednané lhůtě je postupováno v souladu
s ustanovením platných Stanov Svazu – viz §§ 7, 8 a 11. V případě ukončení členství ve
Svazu v průběhu kalendářního roku se příkazní úplata ani její poměrná část nevrací.

Na základě individuální žádosti člena, může být ve výjimečných a odůvodněných případech
příkazní úplata snížena a stanovena na základě individuální dohody, která musí být
projednána a schválena prezídiem SOCR ČR.

V Praze dne 13. 11. 2018

