Metodika stanovení počtu zaměstnanců člena
pro výpočet odvodové povinnosti
Příspěvkový řád – územní komory
Hospodářská komora České republiky
(dále jen „Metodika“) účinná od 1. 1. 2022
Úvod
Tento dokument upravuje postup stanovení počtu zaměstnanců členů komorové části
Hospodářské komory České republiky (dále jen „Hospodářská komora“ či „HK ČR“), a to
pro účely výpočtu odvodové povinnosti komorových složek HK ČR dle Příspěvkového řádu
HK ČR (dále jen „Příspěvkový řád“), který byl schválen 33. sněmem HK ČR dne 16. září 2021
(s účinností od 1. ledna 2022).
Metodika je vydávána v souladu se Směrnicí o řízení komorové sítě (dále jen „Směrnice“) dle
bodu 4.3, jenž opravňuje tajemníka Úřadu HK ČR vydávat závazné pokyny k zabezpečení
výkonu činnosti složek HK ČR v rámci přenesené působnosti. Přenesenou působností se
rozumí dle bodu 2 Směrnice agenda činností dle zákona č. 301/1992 Sb., o HK ČR a AK ČR
(dále jen „Zákon“).
§1

Informace z Příspěvkového řádu HK ČR
1) Komorová složka (příslušná územní komora) si může upravit výběr členských příspěvků
vlastním příspěvkovým řádem, nebo jiným obdobným předpisem, anebo se řídit
Příspěvkovým řádem HK ČR. Pro výpočet části výnosu odváděného z členských příspěvků
(dle § 2 odst. 2 Příspěvkového řádu) příslušnou územní komorou Hospodářské komoře ČR
(dle § 2 odst. 6 až 9 Příspěvkového řádu) se použije vždy Příspěvkový řád HK ČR.
2) Výše ročního členského příspěvku člena Hospodářské komory je v závislosti na počtu
zaměstnanců člena územní komory stanovena dle Příspěvkového řádu HK ČR takto:

člen bez zaměstnanců

1 500 Kč

člen s 1 až 9 zaměstnanci

5 000 Kč

člen s 10 až 49 zaměstnanci

10 000 Kč

člen s 50 až 249 zaměstnanci

20 000 Kč

člen s 250 až 999 zaměstnanci

40 000 Kč

člen s 1 000 a více zaměstnanci

60 000 Kč
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3)

Pro výši členského příspěvku za daný kalendářní rok podle dle § 3 odst. 1
Příspěvkového řádu HK ČR je rozhodný údaj o přepočteném počtu zaměstnanců člena
územní komory, uvedený v elektronickém seznamu členů (dále jen „CRM“) územní
komorou podle stavu k 31. prosinci kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu
roku, za který je členský příspěvek hrazen.

4)

Výše odvodové povinnosti příslušné územní komory je usnesením sněmu HK ČR
stanovena jako podíl na členských příspěvcích všech členů příslušné územní komory.

§2

Jak stanovit počet zaměstnanců člena územní komory
1)

Pro stanovení počtu zaměstnanců člena územní komory je rozhodná skutečnost uvedená
v čestném prohlášení tohoto člena, nebo v aplikaci ARES – ekonomické subjekty. Pokud
se údaje v obou dokumentech rozcházejí, je rozhodující údaj v čestném prohlášení.

2)

V odůvodněných případech lze v čestném prohlášení člena Hospodářské komory
započítat pouze ty zaměstnance, kteří se fakticky podílejí na výkonu dané
podnikatelské činnosti člena územní komory. Typicky se může jednat o školy,
nemocnice, neziskové organizace, zájmové organizace, nadace, obce, příspěvkové
organizace apod. Ty se obvykle budou řadit do kategorie člena s 1 až 9 zaměstnanci,
neboť podnikatelskou činnost související s členstvím v HK ČR vykonává tento člen
zpravidla jen prostřednictvím minima zaměstnanců.

3)

Složky mohou uvádět počet zaměstnanců člena Hospodářské komory dle jeho
regionální příslušnosti. Tzn. že územní komory mohou na základě čestného prohlášení
svého člena uvádět do CRM údaj o počtu zaměstnanců pouze v rozsahu zaměstnanců
regionální pobočky daného člena. Týká se zejména bank, pojišťoven, jiných subjektů
zpravidla s celostátní působností a regionálními pobočkami atd.

4)

Čestné prohlášení člena Hospodářské komory vkládá územní komora do systému CRM.
Vzor čestného prohlášení o počtu zaměstnanců je součástí tohoto dokumentu jako příloha
č. 1.

§3

Jak evidovat údaj o počtu zaměstnanců člena územní komory
1)

Údaj o počtu zaměstnanců svých členů k 31. prosinci předcházejícího kalendářního roku
vkládá příslušná územní komora do CRM nejpozději do 28. února každého kalendářního
roku. Územní komora je povinna zajistit čestná prohlášení svých členů o počtu jejich
zaměstnanců k 31. prosinci tak, aby byla schopna čestná prohlášení svých členů
ve stanoveném termínu vložit do CRM.

2)

Nedodá-li člen Hospodářské komory příslušné územní komoře čestné prohlášení o počtu
svých zaměstnanců, je rozhodný údaj o evidenčním počtu jeho zaměstnanců uvedený
v aplikaci ARES – ekonomické subjekty k 31. prosinci kalendářního roku předcházejícího
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kalendářnímu roku, za který je členský příspěvek hrazen a který se automaticky nahrává
do CRM.
3)

Není-li u člena příslušné územní komory v CRM uveden údaj o počtu jeho zaměstnanců
k 31. prosinci kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, za který je členský
příspěvek hrazen, ani vyplněním kolonky počet zaměstnanců dle čestného prohlášení
územní komorou a ani automatickým přepisem z aplikace ARES – ekonomické subjekty,
je členský příspěvek takového člena za daný kalendářní rok stanoven ve výši členského
příspěvku pro člena s 1 000 a více zaměstnanci.

§4

Jak stanovit výši odvodové povinnosti územní komory
(1) Pro výpočet odvodové povinnosti územní komory se použije údaj o počtu zaměstnanců
každého člena příslušné územní komory uvedený v CRM, a to buď z kolonky počet
zaměstnanců vyplněné na základě čestných prohlášení členů územních komor, nebo
z kolonky počet zaměstnanců automaticky stažené z aplikace ARES – ekonomické
subjekty (v případech, kdy není vyplněna kolonka počet zaměstnanců dle čestného
prohlášení).
(2) U člena územní komory, u kterého nebude v CRM údaj o počtu zaměstnanců dostupný,
bude počet zaměstnanců člena územní komory stanoven postupem podle § 3 odst. 3.
(3) Na základě výše uvedeného údaje o celkovém počtu zaměstnanců každého člena územní
komory bude vypočtena celková výše odvodové povinnosti každé územní komory.
(4) Určenou výši odvodové povinnosti je územní komora povinna na základě výše uvedených
údajů odvést dle Příspěvkového řádu HK ČR do 15. května každého kalendářního roku
na účet HK ČR, pokud není na základě vzájemné písemné dohody domluveno jinak.

Tato Metodika byla schválena tajemníkem úřadu Hospodářské komory České republiky.

V Praze dne 20. října 2021
Tomáš Vrbík v.r.
tajemník úřadu
Hospodářská komora České republiky
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Příloha č. 1:

VZOR
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
O POČTU ZAMĚSTNANCŮ
PRO ÚČELY STANOVENÍ VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU A ODVODOVÉ
POVINNOSTI SLOŽKY DLE PŘÍSPĚVKOVÉHO ŘÁDU HK ČR

Obchodní firma:
IČO:
Sídlo:

Čestně prohlašuji, že pro účely výpočtu členského příspěvku do Hospodářské komory České
republiky eviduje shora uvedená obchodní firma celkem ……………….. zaměstnanců
v přepočteném stavu (ve smyslu platného Příspěvkového řádu HK ČR).
V …………. dne ………

___________________________
jméno a podpis odpovědné osoby
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