
 
 

PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD 
Komory podniků komerční bezpečnosti ČR, z.s. 

 
Preambule 

V souladu se stanovami Komory podniků komerční bezpečnosti ČR se tímto řádem 
stanovuje výše členských příspěvků a poplatků za správní úkony spojené se členstvím 

a způsob jejich placení. 
 

Hlava 1. Členské příspěvky a poplatky 
 

čl. 1 Obecná ustanovení 

a) Členské příspěvky jsou základním zdrojem příjmu komory a musí s nimi být nakládáno 

řádně, efektivně, v souladu s právními předpisy a interními normami komory, s vysokou 

odpovědností a v zájmu členů. 

b) Řádné a včasné placení příspěvků je základní povinností členů komory. 

c) Placení členských příspěvků a poplatků za správní úkony spojené se členstvím má 

smluvní charakter a děje se na základě faktur vystavených komorou.  

 

čl. 2 Výše členských příspěvků 
Výše měsíčních členských příspěvků se stanovuje rozhodnutím prezidia na základě ročního 

obratu členské firmy, dosaženého v uplynulém kalendářním roce za služby poskytované 

v oblasti ochrany majetku a osob a v oblastech souvisejících takto: 

 

a) řádní členové 

 

1. fyzická osoba - individuální člen                                                                               100,- Kč 

2. podnikající fyzická nebo právnická osoba s obratem1 do 500 000,- Kč včetně         250,- Kč 

3. podnikající fyzická nebo právnická osoba s obratem převyšujícím 500 000,- Kč  

až do 1 milionu Kč                                                                                                         500,- Kč 

4. podnikající fyzická nebo právnická osoba s obratem převyšujícím 1 milion  

až do 5 milionů Kč                                                                                                       1000,- Kč 

5. podnikající fyzická nebo právnická osoba s obratem 5 milionů Kč až do  

10 milionů Kč                                                                                                               1500,- Kč 

6. podnikající fyzická nebo právnická osoba s obratem převyšujícím 10 milionů  

až do 25 milionů Kč                                                                                                     1750,- Kč 

7. podnikající fyzická nebo právnická osoba s obratem převyšujícím 25 milionů 

 až do 50 milionů Kč                                                                                                    2000,- Kč 

8. podnikající fyzická nebo právnická osoba s obratem nad 50 milionů Kč                2500,- Kč 

 

b) čestní a přidružení členové 

 
Toto členství je bezpříspěvkové. 
 



c) Řádní členové jsou povinni informovat prezidium pravdivě a včas o změnách ve výši jejich 

obratu tak, aby výše členského příspěvku mohla být stanovena objektivně a spravedlivě. 

 
čl. 3 Placení příspěvků 

 
a) Řádní členové platí členský příspěvek v pravidelných čtvrtletních splátkách na základě 

komorou vystavené faktury. 

b) Řádní členové mohou sjednat i jiné termíny placení členských příspěvků, např. 

měsíčně či půlročně. Písemný návrh termínů splácení schvaluje prezidium komory. 

c) Hlavním způsobem placení členských příspěvků a poplatků je finanční plnění. Řádní 

členové však mohou sjednat také jiný způsob úhrady např. poskytnutím svých 

služeb, jednacích místností a prostorů pro konání akcí, materiálním zabezpečením činnosti 

komory, provedením výcvikových a vzdělávacích akcí, zajištěním pomůcek  

a podobně. Písemný návrh tohoto způsobu úhrady předloží člen prezidiu nejpozději 30 dnů 

před řádným termínem splatnosti současně s odůvodněním a přiloženým 

rozpočtem. Prezidium komory projedná možnost takového placení a o svém 

rozhodnutí člena neprodleně vyrozumí. 

 
. 

čl. 4 Evidence členských příspěvků a poplatků 

a) Prezidium je povinno vést průkaznou a aktuální evidenci o stanovení výše členských 

příspěvků jednotlivým členům komory a o jejich uhrazení. Rovněž vede evidenci o uhrazení 

poplatků za správní úkony. Ukládání a skartace evidenčních dokumentů se řídí právními 

předpisy a skartačním řádem. 

 

čl. 5 Sankce a sankční řízení 

a) Prezidium je povinno upozornit člena, který ve stanovené lhůtě neuhradil členský říspěvek 

a projednat s ním termín nápravy. Jestliže člen neuhradí příspěvek ani v nápravném termínu, 

prezidium zahájí sankční řízení vůči tomuto členovi. 

b) Průběh sankčního řízení se řídí těmito zásadami: 

i. člen je v prodlení s placením členských příspěvků a poplatků ode dne následujícího 

po dni splatnosti. 

ii. pokud do 30-ti dnů ode dne splatnosti člen neuhradí členský příspěvek resp. 

poplatek, bude na svou povinnost písemně upozorněn tajemníkem komory a bude 

mu stanoven nový termín splatnosti (zpravidla 15 dnů). 

iii. pokud ani v náhradním termínu nebude členský příspěvek resp. poplatek uhrazen, 

nebo dlužící člen nesjedná s prezidiem písemně splátkový kalendář či jiný způsob 

úhrady, bude mu členství pozastaveno, při opakujících se prodleních bude vyloučen. 

 
Hlava 2. Závěrečná ustanovení 

a) Příspěvkový řád byl novelizován s cílem vytvořit podmínky pro zapojení širšího spektra 
subjektů působících v oblasti ochrany majetku a osob a v oblastech souvisejících do činnosti 
komory a dále s cílem ujednotit výši a způsob placení  
a nakládání s členskými příspěvky. 
 

 

Tento Příspěvkový řád byl schválen prezidiem KPKB ČR dne 14. 2. 2019 s účinností od 1. 3. 2019. 


