PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA
KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
I. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
název firmy:
IČ:

DIČ:

ulice, číslo:

okres:

město:

PSČ:

telefon:

e-mail

@

statutární zástupce:

e-mail:

@

funkce:

telefon:

fax:

www stránky:

banka (pobočka):

číslo účtu:

právní forma:

rok založení:

registrace v obchodním rejstříku nebo u živnostenského úřadu:
místo:

datum:

číslo jednací:

k přihlášce přiložte kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu (listů)
jméno zástupce pro jednání:

telefon:

funkce:

e-mail:

@

další představitel:
jméno:

funkce:

telefon:

email:

@
II. EKONOMICKÉ ÚDAJE

základní jmění (Kč)

celkové výnosy (Kč)

bez zaměstnanců
1-10
11-25
26-50
51-100
101-250

do 1,5 mil
1,5 – 10 mil
10 – 50 mil
50 – 100 mil
100 – 300 mil
0,3 – 1 mld

do 1,5 mil
1,5 – 10 mil
10 – 50 mil
50 – 100 mil
100 – 300 mil
0,3 – 1 mld

do 1,5 mil
1,5 – 10 mil
10 – 50 mil
50 – 100 mil
100 – 300 mil
0,3 – 1 mld

do 1,5 mil
1,5 – 10 mil
10 – 50 mil
50 – 100 mil
100 – 300 mil
0,3 – 1 mld

251-500

1 mld a více

1 mld a více

1 mld a více

1 mld a více

počet zaměstnanců

import (Kč)

501-1000
nad 1000
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Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové
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Platnost tohoto tiskopisu od 1.6.2016.

export (Kč)

charakter firmy (odhad podílu níže uvedených činností) v procentech (%)
výroba:
Uveďte kód/y NACE –
Klasifikace ekonomických
činností (uvedeno v RESu) :

obchod:

služby:

III. POPIS ČINNOSTI FIRMY
Výstižně uveďte konkrétní výrobky a služby. Při detailnějším popisu je možno pokračovat na volném listu.
V případě nepřiměřeně dlouhého popisu činnosti firmy si vyhrazujeme právo na vhodnou redakční úpravu.

přihlašuji se za člena Hospodářské komory České republiky prostřednictvím:
Složka:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého Kraje

a zavazuji se řádně plnit členské povinnosti, platit členské příspěvky a dodržovat čistotu a etiku podnikání.
Na základě našeho rozhodnutí se chceme stát členem jednatelství (vyberte jednu z možností):
Hradec Králové

Rychnov nad Kněžnou

Náchod

Jičín

Trutnov

Ve smyslu § 4 odstavce 1, písmene d) zákona č. 301/1992 Sb., v platném znění, souhlasím s uveřejňováním
výše uvedených informací v databázích, časopisech, bulletinech a obdobných informačních materiálech
Hospodářské komory České republiky (dále jen HK ČR).
Prohlašuji, že zároveň nemám námitek proti využití námi výše uvedených informací pro kontaktní a informační
účely HK ČR a při zprostředkování kontaktů s jinými subjekty v databázích HK ČR a se zájemci o
podnikatelskou spolupráci.
Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány informace o službách, o činnosti a o dalším dění v HK ČR.
Oprávněná osoba:
Jméno:
datum:

podpis oprávněné osoby (razítko)

Nevyplňujte, vyplní Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
jméno předsedy:
firmu pro členství získal:
datum přijetí za člena:
Pozn:

podpis a razítko

* Členský příspěvek je stanoven pro fyzické osoby ve výši 500,- Kč a pro právnické osoby ve výši 5.000,- Kč za 1rok. Výše příspěvku
se řídí Příspěvkovým řádem HK ČR.
** Na základě Zákona č. 586 / 1992 Sb. jsou členské příspěvky Hospodářské a Agrární komoře ČR daňově uznatelným nákladem
za podmínek tohoto zákona §24, odst. 2, písm. d).
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