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Žádost o členství 

v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře (ČNOPK) 
 

Žádáme tímto o členství v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře: 

1. Údaje pro elektronickou databázi členů uveřejněnou na internetových stránkách 
ČNOPK a pro tištěný Seznam členů ČNOPK – veřejně přístupné údaje 

Firma (dle Obchodního rejstříku):  

Alternativní název
1
:  

Adresa sídla (ulice, číslo, PSČ, město):  

IČ:   DIČ:  

Kontaktní osoba (Seznam členů)
2
:  Jazyk(y):  

Telefon (Seznam členů)
2
:                                                    

E-mail (Seznam členů)
2
:  Internet:  

Popis činnosti firmy (max. 190 znaků vč. mezer):  

 

 
Prosím, zaškrtněte kategorii: Výrobní podnik  Maloobchod  Velkoobchod  Služby  

Uveďte NACE kód
3
: 1)  2)  3)  4)  5)  

1 
v případě prezentace člena pod jiným jménem či značkou, než je jeho obchodní firma uvedená v Obchodním rejstříku 

2
 na tuto osobu směřují např. dotazy a poptávky od jiných členských firem a dalších zájemců 

3 
pod těmito oborovými kódy bude člen uveden v Seznamu členů ČNOPK, max. 5 kódů 

2. Roční členský příspěvek 

Podrobnosti o členství jsou obsaženy ve stanovách ČNOPK: 
https://tschechien.ahk.de/fileadmin/AHK_Tschechien/Mitgliedchaft/Satzung_DTIHK_CZ.pdf  

Výše členského příspěvku se odvíjí od hodnoty ročního obratu podle tabulky níže (ročním obratem se rozumí 
průměr výnosů dle účetní závěrky za poslední tři účetní období). 

 

Prosím, zaškrtněte: Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Kategorie 5 

Roční příspěvek (v Kč) 10.800 21.600 32.400 43.200 54.000 

Roční obrat (v mil. Kč) 0-19 20-99 100-999 1.000-9.999 > 9.999 

Na přání člena vystaví ČNOPK fakturu za členský příspěvek v EUR (kurz ČNB ke dni vystavení faktury).  

Členství se automaticky prodlužuje každým rokem, pokud nedojde k zániku členství způsobem předvídaným 
ve stanovách ČNOPK, např. na základě písemného prohlášení o vystoupení člena podaného nejpozději 3 měsíce 
před koncem kalendářního roku. 

Souhlasíme se zveřejněním výše uvedené adresy sídla, kontaktních údajů a údajů o činnosti firmy v tiskové a 
elektronické verzi Seznamu členů ČNOPK.  

Prohlašujeme, že jsme obeznámeni se zněním stanov ČNOPK a se všemi povinnostmi členů z nich vyplývajících, 
a zavazujeme se uhradit členský příspěvek na základě vystavené faktury.   

      

Místo, datum Funkce podepsaného Podpis, razítko 

https://tschechien.ahk.de/fileadmin/AHK_Tschechien/Mitgliedchaft/Satzung_DTIHK_CZ.pdf
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3. Informace pro interní databázi členů vedenou ČNOPK – neveřejné údaje 

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od adresy sídla):                                                      

Firma:  

Adresa (ulice, číslo, PSČ, město):  

 

Kontaktní osoba pro obecnou komunikaci s ČNOPK:          

Jméno:  Funkce:  

Telefon:  E-mail:  Jazyk(y):  

 

Kontaktní osoba pro marketing: 

Jméno:  Funkce:  

Telefon:  E-mail:  Jazyk(y):  

 

Kontaktní osoba pro tiskové záležitosti:          

Jméno:  Funkce:  

Telefon:  E-mail:  Jazyk(y):  

 
Kontaktní osoba pro oblast inovací:          

Jméno:  Funkce:  

Telefon:  E-mail:  Jazyk(y):  

 

Zájemci o zasílání pozvánek na akce ČNOPK: 

Jméno:  E-mail:  

Jméno:  E-mail:  

 

Rok založení firmy:  Kapitál v mil. Kč:  Počet zaměstnanců:  

Obrat v mil. Kč v posledních 3 letech: 2016  2017  2018  

 

Mateřská / sesterská společnost v Německu / České republice:  

Firma, město:  

Firma, město:  

 

Společnosti s účastí na Vaší firmě: 
Firma, město:  

Firma, město:  

 

Majetkové účasti nebo pobočky v Německu / České republice: 
Firma, město:  

Firma, město:  

 

Jak jste se o nás dozvěděli? Prosím, zakřížkujte (i více možností): 

od vedení ČNOPK internet 

od zaměstnance ČNOPK (jméno/a): 

od jiného člena ČNOPK (název firmy): 

jinak (popište):  

 


