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Členské příspěvky 
§ 15 Stanov těžební unie 

 

 

 

I. Roční příspěvek činí: 

 

1) organizace provozující těžbu nerostných surovin s výjimkou ropy a zemního plynu: 

0,18,- Kč na tunu z vykázaného ročního objemu těžby za předchozí kalendářní rok dle 

výkazu Geo (MŽP) V 3-01. U surovin, které jsou v Geo (MŽP) V 3-01 vykazovány v m3 je 

třeba, aby člen uvedl přepočet na tuny. 

Podkategorie: 

a) objem těžby 0–500 000 tun – výše příspěvku činí minimální částku 25 000,- 

Kč, maximální částku 50 000,- Kč. 

b) objem těžby 500 000 tun–2 000 000 tun – výše příspěvku činí maximální 

částku 200 000,- Kč. 

c) objem těžby nad 2 000 000 tun – výše příspěvku činí maximální částku 300 

000,- Kč. 

2) organizace provozující těžbu ropy a zemního plynu: 

Podkategorie: 

a) těžba do 15 mil. m3 zemního plynu nebo 10 000 m3 ropy – výše příspěvku 

činí 50 000,- Kč. 

b) těžba nad 15 mil. m3 zemního plynu nebo 10 000 m3 ropy – výše příspěvku 

činí 200 000,- Kč. 

c) těžba nad 40 mil. m3 zemního plynu nebo 30 000 m3 ropy – výše příspěvku 

činí 300 000,- Kč. 

 

V případě, že současně s těžbou ropy a/nebo zemního plynu je člen i provozovatelem 

podzemního zásobního zásobníku zemního plynu, je takový člen pro účely úhrady 

členského poplatku zařazen bez dalšího do kategorie c), ve které výše poplatku činí 300 

000,- Kč. 

 

3) organizace neprovozující těžbu: organizace či společnosti poskytující nájem či prodej 

strojů a zařízení pro těžební průmysl, provádějící geologickou a projekční činnost, 

zkušebnictví a služby pro těžební průmysl – roční příspěvek činí částku 25 000,- Kč. 

 

4) rozpočtové a příspěvkové organizace: např. odborné školy, muzea – roční příspěvek činí 

částku 5 000,- Kč. 
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Příspěvek je splatný za příslušný kalendářní rok nejpozději do 31. května roku, za který je 

příspěvek hrazen, jestliže představenstvo nerozhodne jinak. 

Počínaje 1. lednem 2013 bude roční příspěvek každoročně zvyšován o průměrnou 

meziroční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Český statistickým úřadem 

vždy v příslušném kalendářním roku, za nějž je roční příspěvek hrazen. Představenstvo je 

oprávněno rozhodnout, že členské příspěvky budou zvýšeny v částce nižší, než odpovídá 

míře inflace dle předchozí věty. Zvýšení částky příspěvku se vztahuje také na členy, kteří 

hradí příspěvek v maximální částce stanovené těmito stanovami. 

 

II. Na základě žádosti člena Unie je představenstvo oprávněno příspěvek snížit nebo zcela 

prominout. Pokud představenstvo svým rozhodnutím členu Unie příspěvek sníží nebo zcela 

promine, zároveň rozhodne o počtu hlasů, kterým se takový člen účastní rozhodování valné 

hromady. 

 

III. Unie je oprávněna vedle příspěvků uvedených v odst. I přijímat dobrovolné příspěvky svých 

členů nebo jiná plnění, dary či dotace, a to i od třetích osob. 

 

IV. Člen Unie je oprávněn uhradit členský příspěvek ve vyšší částce, než je stanoveno těmito 

stanovami. 

 

V. Členský příspěvek se hradí v plné výši, a to i v případě, že se osoba či organizace stane 

členem Těžební unie kdykoli v průběhu kalendářního roku. Jestliže se osoba či organizace 

stane členem Těžební unie v průběhu kalendářního roku, je příspěvek splatný nejpozději do 

30 dnů ode dne, kdy se taková osoba či organizace stala členem Těžební unie. 

 

VI. Jestliže se jedná o organizaci či společnost, která je ve vztahu ke členovi Těžební unie 

v pozici společnosti či organizace ovlivněné, hradí taková organizace či společnost členský 

příspěvek ve výši 25 000,- Kč. Společnost či organizace je v pozici ovlivněné, jestliže je osobou 

ovládanou podle § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních společnostech), ve znění pozdějších předpisů, vůči členovi Těžební unie nebo je 

rozhodujícím způsobem ovlivňována členem Těžební unie. Při určení, zda je společnost či 

organizace rozhodujícím způsobem ovlivňována členem Těžební unie, je možné analogicky 

aplikovat pravidla stanovená v § 75 zákona uvedeného v tomto odstavci. Organizace či 

společnost, která žádá o hrazení členského příspěvku ve výši 25 000,- Kč dle tohoto odstavce, 

je povinna doložit podklady, ze kterých bude vyplývat, že je v pozici ovlivněné dle tohoto 

odstavce. Takové podklady musí být předloženy nejpozději v okamžiku splatnosti příspěvku 

dle těchto stanov. Nebudou-li ve stanoveném termínu předloženy podklady dokládající 

splnění skutečností dle tohoto odstavce, je společnost či organizace povinna zaplatit členský 

příspěvek ve výši určené v odst. I. tohoto §. 


