Okresní hospodářská komora Znojmo
nám. Svobody 18, 669 02 Znojmo
tel. 515 224 792, e - mail : ohkznojmo@cmail.cz

Přihláška – evidenční list člena Okresní hospodářské komory Znojmo
I.

Identifikační a kontaktní údaje

Název firmy:
Ulice, číslo: …………………………………………………………….. PSČ : ……………………..
Obec : ………………………………………………… Okres : ……………………………………..
IČ : ……………………………………………… DIČ : ……………………………………………..
Telefon : ……………………. Fax : ……………………….. e – mail :
……………………………..
Bankovní spojení : …………………………… Číslo účtu : ………………………………………...
Rok založení : ………………………………… WWW stránky :
…………………………………..
Statutární zástupce:
Jméno: ……………………………………………………………………
Funkce: …………………………… Tel. : ……………………… e – mail:
…………………………..
Jméno: …………………………………………………………………….
Funkce: …………………………….Tel.: ………………………. e – mail:
…………………………..
Právní forma:
Akciová společnost

Veřejná obch. spol.

Komanditní spol.

Družstvo

Spol. s r. o .

Státní organizace

Fyzická osoba

Jiná

Další představitelé firmy:
Jméno: ……………………………………………………….
Funkce: ………………………………… Tel.: ………………… e – mail: …………………………
Jméno: ……………………………………………………….
Funkce: …………………………………. Tel.: ………………… e – mail:
…………………………
Členství v profesní organizaci: …………………………………………...
I.

Ekonomické údaje

Počet zaměstnanců
1-5
6-10
11-25
26-50
51-100
101-200

201-500
501-1000
1001-2000
2001-5000
5001-10000
nad 10000

Základní
jmění(Kč)
do 100 tis.
100-200 tis.
200-500 tis.
0,5-1 mil.
1-10 mil.
10-100 mil.
0,1-0,5 mld.
0,5-1 mld.
1-10 mld.

Obrat (Kč)
do 200 tis.
0,2-0,5 mil.
0,5-1 mil.
1-10 mil.
10-50 mil.
50-100 mil
0,1-0,5 mld.
0,5-1 mld.
1-10 mld.

Import (Kč)

Export (Kč)

0
do 200 tis.
0,2-0,5 mil.
0,5-1 mil.
1-10 mil.
10-50 mil.
50-100 mil.
0,1-0,5 mld.
0,5-1 mld.

0
do 200 tis.
0,2-0,5 mil.
0,5-1 mil.
1-10 mil.
10-50 mil.
50-100 mil.
0,1-0,5 mld.
0,5-1 mld.

nad 10 mld.

nad 10 mld.

Charakter firmy : (odhad podílu níže uvedených činností)
%
Obchod:
%
Výroba:

1-10 mld.
nad 10 mld.

Služby:

1-10 mld.
nad 10 mld.

%

III. Popis činnosti firmy
Výstižně uveďte konkrétní výrobky a služby. Při podrobnějším popisu je možné pokračovat na
volném listu.
Výrobky:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……
Obchod:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……
Služby:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……

IV. Registrace v obchodním rejstříku nebo u živnostenského úřadu
Místo: ……………………………………… Datum: …………………….. č.j.:
…………………….
( Přiložte kopii živnostenského listu, nebo výpisu z obchodního rejstříku )

V. Kontaktní osoba pro aktualizaci údajů o firmě
Jméno: ………………………. Funkce: ………………………. Tel.: ………………………………….

VI. Požadavky na činnost OHK Znojmo
Při nedostatku místa můžete pokračovat na volném listě.
…………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………
…
Prohlašuji se za člena Hospodářské komory České republiky prostřednictvím Okresní
hospodářské komory Znojmo a zavazuji se plnit členské povinnosti, platit příspěvky a dodržovat
etiku podnikání.
Datum: ……………………………
…………………………………..
razítko a podpis firmy

VII. Vyplňuje OHK Znojmo
Za člena přijat dne: ………………………. Podpis předsedy:
…………………………………….
Evidenční číslo: …………………………... Výše členského příspěvku:
…………………………….
Čl. příspěvek zaplacen: 2011 …………..2012…………………. 2013 …………. 2014
……………
Poznámky OHK Znojmo:

