
Směrnice pro stanovení výše členských příspěvků členů SPS: 

 

Na základě schválení Směrnice členskou schůzí dne 14.6.2022 platí pro výpočet výše ročních členských 
příspěvků tato pravidla:  

1. Výše ročního členského příspěvku člena SPS (dále jen "člena") se stanoví u členů s počtem pracovníků do 
20 včetně jako paušální roční částka za člena ve výši:  

1 až 10 pracovníků paušální sazba člena 4.620, - Kč 

11 až 20 pracovníků paušální sazba člena 6.930, - Kč  

2. Výše ročního členského příspěvku se stanoví u členů s počtem pracovníků 21 a vyšším jako součin počtu 
pracovníků a paušální sazby za pracovníka dle níže uvedených skupin:  

 
Počet pracovníků člena:  
 

21 až 100 pracovníků paušální sazba za pracovníka 520,- Kč 

101 až 500 pracovníků paušální sazba za pracovníka 497,- Kč 

501 až 1000 pracovníků paušální sazba za pracovníka 485,- Kč 

Více jak 1000 pracovníků paušální sazba za pracovníka 478,- Kč 

3. Pod pojmem "počet pracovníků" se ve všech bodech této směrnice rozumí průměrný přepočtený stav 
pracovníků v příslušném kalendářním roce. 
 

4. Člen na základě dohody s vedením SPS může poskytnout další mimořádný členský příspěvek nad výši, 
stanovenou dle výše uvedených pravidel, a to na konkrétní účel (např. mediální kampaň apod.)  
 

5. Výše ročního členského příspěvku pro příslušný rok se vypočte dle výše uvedených pravidel na základě 
údajů roku předchozího. Tyto údaje, tj.  

• počet pracovníků 

• roční výkony 

je člen povinen předat ve formě vyplněného aktualizačního formuláře, podepsaného statutárním zástupcem 
člena, oblastnímu manažerovi. Oblastní manažeři jsou povinni předat formuláře spolu s tabulkou 
zpracovanou z ekonomických obratů.  
Aktualizační formulář je dostupný na webové stránce SPS. 

 
6. U členských firem, kde výkony vysoce převládají nad počtem pracovníků (např. inženýrské organizace 

nebo specializované firmy) se členský příspěvek stanoví dohodou.  
 

7. Výpočet členských příspěvků dle této směrnice pro rok 2023 platí od 1. ledna 2023. 
 

8. Na základě výše uvedených bodů této směrnice, provede ekonomický úsek SPS výpočet výše členských 
příspěvků, které členové zaplatí prostřednictvím úhrady daňového dokladu s částkou členského příspěvku, 
který jim bude zaslán. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 6.12.2022 


