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ASOCIACE   PRÁDELEN  A  ČISTÍREN ČR 

sídlo:   Brno, Purkyňova 648/125 

 
(dříve Živnostenské společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, barvíren a žehlíren v ČR) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD 
                                     

 

 

 

 
 

 
 

Tento Příspěvkový řád: 
  

- platí od 1. 1. 2014  

- byl schválen Kolegiem dne 23. 10. 2013 
- ruší a nahrazuje Příspěvkový řád ze dne 17. 11. 1998, v jeho současném platném znění 

- obsahuje změny výše členských příspěvků odsouhlasených Kolegiem dne 21.9.2018 
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Podle stanov Asociace prádelen a čistíren ČR, jsou výše a placení členských příspěvků pro jednotlivé 

kategorie členů určeny tímto příspěvkovým řádem takto:   

 
 

1. ČLENOVÉ ŘÁDNÍ 
 

 

1.1. Výše ročního členského příspěvku je stanovena dle evidenčního počtu pracovníků ve fyzických 
osobách vázaných u příslušného člena na obory praní a chemického čištění a to takto: 

  
   Počet      Výše      Počet      Výše  

pracovníků   příspěvku   pracovníků   příspěvku 
         

 
 1  –  5     2 500,- Kč  51-  65   16 700,- Kč 

 6  – 10     5 400,- Kč  66-  80   19 800,- Kč 

11 – 20     7 600,- Kč  81-  90   22 300,- Kč 
21 – 30     9 600,- Kč  91-  99   24 800,- Kč 

31 – 50   14 200,- Kč  více než 100   29 100,- Kč 
 

 
 

1.2. Takto stanovené příspěvky jsou minimální, každý člen může dle své úvahy přispívat i částkou 

vyšší.  
 

1.3. Sekretariát je povinen 1x za 3 roky, vždy před volebním Kolegiem, provést aktualizaci počtu 
vázaných pracovníků a to vždy v termínu nejpozději do 30. 6. příslušného roku. 

 
1.4. Mezi vázané pracovníky musí každý člen zahrnout všechny předcházející, podpůrné nebo 

hlavní procesy, přímo i nepřímo související s vlastní realizací prádelensko-               

čistírenských produktů, zejména: 
 

Předcházející procesy: 
- řízení na úrovni podniku včetně jeho nižších organizačních jednotek 

- účetnictví 

- personalistika a mzdy 
- sjednávání zakázek 

- zajišťování materiálu, technické zásobování 
- energetika, ekologie, vodohospodářství apod. 

 

Podpůrné procesy: 
- přeprava prádla 

- výroba nebo úprava energií a médií 
- opravy a udržování 

- provozní úklid apod. 

Hlavní procesy: 

- všichni pracovníci (tedy i agenturní), kteří zajišťují zpracování zakázek týkajících se 

oborů praní, chemického čištění, barvení a na ně navazující jakákoliv forma 

komplexního servisu,  

- všichni pracovníci zajišťující tzv. doplňkové služby, tj. např. krejčovské opravy apod. 

 
1.5. Pokud sekretariát neobdrží požadované informace ani po opakované výzvě, provede výpočet 

výše členského příspěvku z plného počtu pracovníků dosavadní příspěvkové skupiny, do které 
byl dotčený řádný člen doposud zařazen. 
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2. ČLENOVÉ MIMOŘÁDNÍ 
 

 
2.1. Mimořádní členové Asociace jsou rozděleni do 5 skupin podle předpokládaného objemu dodávek 

a služeb pro obor praní a chemické čištění a to takto: 

 

− Skupina 1:  Výrobci a prodejci pracích, čistících a pomocných pracích a čistících prostředků 
a materiálů  

− Skupina 2: Prodejci strojů a zařízení 

− Skupina 3:  Drobní prodejci a servisní firmy, výrobci oděvů, dodavatelé a zušlechťovatelé 

textilu 

− Skupina 4:  Projektanti a samostatní podnikatelé (bez zaměstnanců) 

− Skupina 5:  Profesně stejně orientované subjekty 
  

2.2. Členský příspěvek pro nové mimořádné členy schvaluje předsednictvo na návrh sekretariátu a 
to v návaznosti na zařazení nového člena do některé z následujících skupin: 

 

                      Výše členského příspěvku 
 

Skupina 1      25 350,- Kč 
Skupina 2      18 200,- Kč 

Skupina 3        11 700,- Kč 

Skupina 4          3 250,- Kč 
Skupina 5   dle evidenčního počtu pracovníků viz členové řádní 

 
2.3. Dále je každý mimořádný člen v příspěvkem pokrytém roce povinen uplatnit v časopisu 

INFORMÁTOR inzerci, reklamu nebo se zúčastnit výstavy Cleantech, konference Interclean jako 
vystavovatel a přispět tak APaČ nad rámec členského příspěvku min. touto částkou: 

 

  Min. roční odběr 
 

Skupina 1                                 27 000,- Kč 
Skupina 2                                 14 000,- Kč 

Skupina 3                                     9 000,- Kč 

Skupina 4                                              osvobozena 
Skupina 5                 osvobozena 

 
2.4. Zařazení členů do uvedených skupin schvaluje předsednictvo na návrh sekretariátu. 

 
2.5. Sekretariát je dále povinen provést 1x ročně vyhodnocení plnění bodu 2. 3. a podat písemnou 

zprávu na posledním zasedání předsednictva.  

 
 

3. ČLENOVÉ ČESTNÍ  
 

 

3.1. Čestní členové jsou od placení členského příspěvku osvobozeni. 
 

 
4. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

4.1. Termín zaplacení členského příspěvku je stanoven nejpozději do 28.2 příslušného roku. 
 

4.2. Nebude-li členský příspěvek zaplacen do tohoto termínu, je sekretariát povinen zastavit zasílání 
časopisu Informátor na adresu dlužníka.  
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Nebude-li dlužná částka uhrazena do 30.6. běžného roku a to i přes upomínku odeslanou 

sekretariátem nejpozději do 31.5., bude dlužník na základě návrhu sekretariátu a po projednání 

v nebližším zasedání předsednictva z APaČ vyloučen. 
 

4.3. Každý nový člen, týká se řádných i mimořádných členů, který dosud nebyl členem APaČ, platí 
v roce vstupu členský příspěvek ve výši aliqotního podílu z vyměřené výše ročního členského 

příspěvku. 

Vstupuje-li do 3 let po roce ukončení členství předcházejícího do APaČ nový člen (týká se 
řádných i mimořádných členů) nebo člen, který byl v minulosti vyloučen pro neplacení členských 

příspěvků, je jeho nové členství podmíněno povinností zaplatit v roce nového vstupu členský 
příspěvek ve výši 130 % z vyměřené výše ročního členského příspěvku. 

 
4.4. Předsednictvo je povinno a současně zmocněno provést valorizaci výše členských příspěvků pro 

řádné i mimořádné členy, ale to pouze za předpokladu, že načtená státem zveřejněná míra 

inflace od posledního zvýšení členských příspěvků prokazatelně překročí hranici 10%. 
 

4.5. Vykazuje-li člen při své činnosti, týká se jedné nebo i skupiny propojených společností, tržby za 
praní, chemické čištění, barvení a žehlení a zároveň má tržby za jiné dodávky členům asociace, 

může se stát řádným členem.  U takových členů stanovuje výši příspěvku předsednictvo na 

návrh sekretariátu.   
 

4.6. Pokud řádný člen je nebo se stane členem podnikatelského uskupení, které má v ČR další 
realizované tržby za činnosti praní, čištění, barvení a žehlení a toto uskupení není členem APaČ, 

platí tento člen příspěvek ve výši odpovídající počtu pracovníků vázaných na tyto obory v celém 
uskupení v ČR, nikoliv tedy pouze jako dílčí výrobně-organizační jednotka. Pokud  uvedené 

uskupení je členem APaČ, přehodnotí se jeho příspěvek podle pravidel pro placení členských 

příspěvků. 


