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Příspěvkový řád PKPO 
platný od 01.01.2019 

 

Základní členský příspěvek - právnická i fyzická osoba 4.000,00 Kč 

 
Rozsah služeb: 
 

A) přístup na www stránky PKPO i do neveřejné části, 
B) právo používat logo „Člen PKPO“, 
C) právo účastnit se akcí organizovaných PKPO za ceny pro členy PKPO, 
D) bezplatný „prolink“ z webových stránek PKPO na www stránky člena 

 
Upozornění:   dle platných zákonů o dani z příjmů není základní členský příspěvek daňovým nákladem. 
 

 

Rozšířený členský poplatek – kategorie č. I.  

❑ Právnická osoba 11.000,00 Kč 

❑ Fyzická osoba 6.000,00 Kč 
 
Rozsah služeb: základní služby viz bod A – D. 
 
Další služby: 
 

E) členství v Hospodářské komoře ČR, 
F) prezentace člena v rozsahu 500 znaků a 3 fotografií v členském seznamu na www PKPO, 
G) bezplatná účast 1 osoby na semináři nebo konferenci organizované PKPO za kalendářní rok, 
H) 20% sleva na propagaci a akce pořádané PKPO, 
I) 50% sleva na certifikaci odborné kvalifikace jedné osoby nebo bezplatná recertifikace jedné osoby. 

 
Upozornění:   snížený členský příspěvek je 1.000,00 Kč, zbývající část poplatku je účtována za služby 

spojené s typem členství kategorie č. I. (nákladová položka). 
 

 

Rozšířený členský poplatek – kategorie č. II.  

❑ Právnická osoba 16.000,00 Kč 

❑ Fyzická osoba 11.000,00 Kč 
 
Rozsah služeb: základní služby viz bod jako A – D. 
 
Další služby: 
 

J) členství v Hospodářské komoře ČR, 
K) prezentace člena v rozsahu 1000 znaků a 10 fotografií v členském seznamu na www PKPO, 
L) logo a jedna fotografie v členském seznamu, 
M) bezplatná účast 1 osoby na semináři nebo konferenci organizované PKPO za kalendářní rok, 
N) 30% sleva na propagaci a akce pořádané PKPO, 
O) bezplatná certifikace odborné kvalifikace jedné osoby nebo bezplatná recertifikace dvou osob, 
P) zveřejnění firemního loga na stránkách PKPO ve veřejné části po dobu jednoho roku. 

 
Upozornění:   snížený členský příspěvek je 1.000,00 Kč, zbývající část poplatku je účtována za služby 

spojené s typem členství kategorie č. II. (nákladová položka). 
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