V Chebu dne 18. 01. 2022

Vážení členové Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje,

rádi bychom Vás informovali, že 33. sněm Hospodářské komory České republiky složený z
reprezentantů
regionálních
komor
i
začleněných
živnostenských
společenstev
po 30 letech a mnohaletých diskuzích schválil novelu Příspěvkového řádu, která od 1. ledna 2022
přinese hned několik změn.
Hlavní novinkou je úprava konstrukce výpočtu členských příspěvků. Ty budou nově vypočítávány na
základě přepočteného počtu zaměstnanců každého členského subjektu. Tento údaj lze snadno nalézt
v daňovém přiznání a doložit ho formou čestného prohlášení. Tímto zanikne dosavadní systém
zohledňující právní formu.
Přestože
v některých
případech
dojde
k navýšení
členských
příspěvků,
věříme,
že nám zůstanete i nadále nakloněni. Jistě si všichni uvědomujeme, že současná hodnota příspěvků je
v přepočtu na nynější ceny jen zlomkem hodnoty příspěvků v době zavedení, přičemž objem a kvalita
poskytovaných služeb ze strany Hospodářské komory v čase významně rostla.
Jsme si vědomi, že řada podnikatelů i živnostníků se v posledních měsících musela vypořádat s dopady
koronavirové krize, nicméně právě v tomto složitém období se ještě více ukázalo, jak je důležité mít
silného reprezentanta při jednáních s představiteli státu o regulaci podnikatelského prostředí v České
republice.
Zároveň Vám připomínáme, že jako členové máte jedinečnou příležitost čerpat celou řadu dalších
výhod jak na úrovni naší Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, tak na úrovni Hospodářské
komory ČR s tím, že tyto benefity se snažíme neustále rozšiřovat i zkvalitňovat.
Rádi se s Vámi sejdeme osobně a představíme Vám širokou nabídku našich služeb, které můžeme
připravit na míru potřebám Vaší firmy. Pro sjednání osobní schůzky nás můžete kontaktovat nebo
vyčkat na oslovení naším týmem.
Vážíme si Vašeho členství i vložené důvěry. Pouze silná a nezávislá Hospodářská komora může
plnohodnotně hájit naše společné zájmy a šetřit Vám čas, starosti i finanční prostředky.
Děkujeme, že podnikáte. Společně jsme silnější!
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Mgr. Tomáš Linda, MBA
předseda

Ing. Lenka Mansfeldová
ředitelka

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140,
IČO: 48 36 55 13, DIČ: CZ48365513, e-mail: info@khkkk.cz
www.khkkk.cz

