
Příspěvkový řád Národního výboru ICC ČR 
 

1. Zakládající členové a řádní členové (je-li dále použit výraz "členové", rozumí se tím obě formy 
členství) Národního výboru ICC ČR (dále jen Výboru) platí ve smyslu čl. 6.1.2, 6.3.1 stanov 
členské příspěvky a předplatné na služby sdružení.  

 
2. Výše členského příspěvku pro zakládajícího člena sdružení i člena sdružení je stejná a činí 

Kč 15.000,- (slovy patnáct tisíc korun českých) ročně. Zakládající členové v prvním roce 
existence Výboru členský příspěvek neplatí.  

 
3. Členský příspěvek hradí člen na základě obdržené faktury, kterou Výbor zasílá v průběhu 

prvního měsíce běžného roku. U nově přijatých členů do tří týdnů od data konání valné 
hromady, která rozhodla o přijetí za člena.  

 
4. Členové přijatí v průběhu běžného roku platí poměrnou část ročního členského příspěvku 

počínaje čtvrtletím, v němž členství započalo, nejméně tedy Kč 3.750,- (slovy tři tisíce sedm 
set padesát korun českých).  

 
5. Nezaplacení členského příspěvku má důsledky ve smyslu čl. 6.3.1 b) a 6.4.1. c) stanov 

Výboru.  
 

6. Při zániku členství ve smyslu čl. 6.4 stanov Výboru se členské příspěvky nevracejí.  
 

7. Předplatné na služby sdružení  
 

7.1 Předplatné na služby sdružení je diferencováno do následujících kategorií:  
Kategorie A - 30.000,- Kč je předplatným na tento rozsah služeb:  

 sleva 30 % na všechny akce, které pořádá Národní výbor ICC ČR  

 informace o veškerých aktivitách ICC v dohodnutých oblastech vč. dodání 
dokumentace  

 informace o veškerých aktivitách Výboru ICC ČR vč. dodání příslušné dokumentace  

 roční předplatné tiskovin ICC ČR  

 zaslání 1 výtisku od každé publikace ICC, kterou Výbor přeloží nebo vydá  

 zajištění propagace člena Výboru na www stránkách ICC ČR v rozsahu max. jedné 
strany textu  

 
Kategorie B - 20.000,- Kč je předplatným na tento rozsah služeb:  

 sleva 20 % na všechny akce, které pořádá Výbor ICC ČR  

 informace o veškerých aktivitách ICC v dohodnutých oblastech vč. dodání 
dokumentace  

 informace o veškerých aktivitách Výboru ICC ČR vč. dodání příslušné dokumentace  

 roční předplatné tiskovin ICC ČR  

 zaslání 1 výtisku od každé publikace ICC, kterou Výbor přeloží nebo vydá  

 zajištění propagace člena Výboru na www stránkách ICC ČR v rozsahu max. 1/2 
strany textu  

 
7.2 Předplatné na služby ve výši dle zvolené kategorie hradí členové Výboru na základě 

obdržené faktury, kterou Výbor zasílá v průběhu prvního měsíce běžného roku. U nově 
přijatých členů do tří dnů od data konání valné hromady, která rozhodla o přijetí za člena.  

 
8. Tento příspěvkový řád byl schválen valnou hromadou ICC ČR dne 29. listopadu 2001 s 

platností od 1. 1. 2002.  
 

 

Pozn.: Tento příspěvkový řád obsahuje dodatek schválený na 17. Valné hromadě ICC ČR dne 3. června 

2008. 


