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Platební řád 

1. Výše členských příspěvků členů ElA, rozdělených do skupin podle počtu zaměstnanců, je dána 
tabulkou: 

skupina Počet zaměstnanců 
Roční členský 

příspěvek (v Kč) 

I. neziskové organizace a fyzické osoby 10 000 

II.   1 – 10 36 000 
III. 11 – 25 51 000 
IV. 26 – 50 65 000 
V.   51 – 100 80 000 
VI. 101 – 250 95 000 
VII. 251 – 500 120 000 
VIII.   501 – 1000 150 000 
IX. 1001 – 1500 180 000 
X. 1501 – 2000 205 000 
XI. 2001 – 4000 275 000 
XII. 4001 – 6000 365 000 
XIII. 6001> 540 000 

 
2. Výše příspěvku je pro člena asociace závazná, snížení výše příspěvku provádí představenstvo 

v odůvodněných případech na základě písemné žádosti člena. Příspěvek nového člena je alikvotní 
podíl příspěvku jeho skupiny, který odpovídá termínu přijetí člena do ElA. 

3. Členské organizace ze skupin I. až IV. mohou požádat o rozdělení částky určené v tabulce na dvě 
části – na členský příspěvek odpovídající 0,5% vyplacených mezd a na doplatek realizovaný formou 
úhrady za poskytované služby, který podléhá dani z přidané hodnoty v základní sazbě. Součástí 
žádosti o rozdělení platby musí být písemná objednávka služeb ElA. 

4. Příspěvek člena asociace bude fakturován sekretariátem ElA počátkem měsíce ledna jednou 
částkou splatnou do 31. ledna téhož roku. Členové mohou v odůvodněných případech požádat 
o změnu termínu platby. Členské organizace ze skupin VI. až XII. mohou požádat o úhradu částky 
ve dvou splátkách. 

5. Žádosti na následující rok podle bodů 2, 3 a 4 tohoto řádu podávají členové asociace nejpozději 
do 31. prosince současného roku. 

Členský příspěvek pro Elektrotechnickou asociaci je „nákladová položka“. 

ELEKTROTECHNICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY je organizací zaměstnavatelů, která je zapsaná ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod L 3002. Elektrotechnická asociace ČR je proto z pohledu daně z příjmů veřejně 
prospěšným poplatníkem. Veřejně prospěšný poplatník je definován v zákoně o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů) v §17a. V takovém případě platí pro uznatelnost členských příspěvků z hlediska zákona č. 586/92 Sb., o 
daních z příjmů uznatelnost příspěvku v plné výši jako nákladu snižujícího základ daně z příjmů. Konkrétně to řeší ustanovení 
§  24 odst. 2 písmeno d) bod 4 zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, kde za výdaje snižující základ daně z příjmů se považují 
také:  
"d) členský příspěvek ... organizaci zaměstnavatelů." 
Uplatňování DPH na členské příspěvky se řídí ustanoveními § 51 odst. 1 písm. l) a, a § 61 písm. a) zák. č. 235/2004 Sb. o DPH, 
kde se členské příspěvky mj. zaměstnavatelským organizacím od DPH osvobozují s tím, že není právo na odpočet DPH u plnění 
přijatých. Proto se při fakturaci příspěvků DPH neuvádí. 


