
Jméno a příjmení• Titul

Funkce 
ve společnosti

Statutární orgán společnosti

Camera di Commercio e dell'Industria mista Italo-Ceca Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora

Níže podepsaný/á tímto podává formální žádost o přijetí za člena Italsko-české smíšené obchodní  
a průmyslové komory v Praze a prohlašuje, že se seznámil/a s jeho statutem, jenž plně akceptuje. Zava-
zuje se dále uhradit příslušný členský příspěvek, tak jak níže uvedeno. 

Tel.• Fax•

Obchodní firma a právní forma společnosti•

E-mail• Web stránky•

E-mail statutárního orgánu

Tel.

DIČ IČO

Korespondenční jazyk

Mobil

IJ ČJ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZA ČLENA OBCHODNÍ KOMORY

Právnická osoba

Adresa• Město PSČUlice

Rok založení Základní kapitál Počet zaměstnanců

• Údaje označené tečkou budou zveřejněny v členské sekci na webových stránkách www.camic.cz

Jméno a příjmení• Titul

Funkce 
ve společnosti Tel.• Mobil•

E-mail kontaktní osoby•

Kontaktní osoba s komorou•

Korespondenční jazyk• IJ ČJ

Adresa korespondenční 
(pokud je jiná)

Region Stát

CAMIC

Husova 159/25, 110 00 Praha 1
Česká republika

IČO: 26754665
DIČ/PIVA: CZ26754665

Tel.: +420 222 015 300
Fax: +420 222 015 301

E-mail: info@camic.cz
Web: www.camic.cz



• Právnické osoby s 0 zaměstnanci .........................................................................................................................................5.000 Kč

• Podnikatelé a právnické osoby mající 1-5 zaměstnanců, organizace no profit .............................................8.000 Kč

• Právnické osoby, ústavy a instituce mající 6 až 49 zaměstnanců, oborové a odborné asociace ........14.000 Kč

• Právnické osoby, ústavy a instituce mající 50 až 100 zaměstnanců ..................................................................18.000 Kč

• Právnické osoby, ústavy a instituce mající více než 100 zaměstnanců ..........................................................26.000 Kč

• Finančně či jinak podporující členové: volný příspěvek .................................................................................

Místo a datum
Otisk razítka a podpis statutárního orgánu
(Prosíme vytisknout, podepsat a doručit v originále.)

Funkce 
ve společnosti

Jméno a příjmení Titul

Korespondenční jazyk

Kč

IJ ČJ

Tel.

E-mail kontaktní osoby

Mobil

Kontaktní osoba pro fakturace 

Výše členských příspěvků pro rok

Veškeré shora uvedené osobní údaje budou Italsko-českou smíšenou obchodní a průmyslovou komorou („Komora“) zpracová-
vány na základě vzniku Vašeho členství v Komoře pro účely vedení databáze členů, poskytování služeb členům a naplňování 
poslání Komory v souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Úplné Informace o zpracovávání 
osobních údajů a Vašich právech jsou uvedeny na webových stránkách www.camic.cz. 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o svých níže uvedených právech vyplývajících z právních předpisů upravu-
jících ochranu osobních údajů a sice: právo vznést proti zpracování osobních údajů námitku, žádat o jejich opravu, výmaz či 
omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na informace o účelu zpracování, kategorii údajů a zdroji 
osobních údajů a právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mám důvodné podezření, že došlo k újmě na 
mých právech či jinému porušení zákona při zpracování mých osobních údajů. Pro realizaci výše uvedených práv lze využít 
emailovou adresu privacy@camic.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím

Souhlasím

Členství v obchodní komoře je roční a končí 31. prosince každého roku. Členství v Komoře se prodlužuje automaticky vždy o je-
den rok, není-li ze strany člena Komory písemně vypovězeno k rukám Předsedy do konce prosince daného kalendářního roku. 
Po uplynutí tohoto období je člen povinen zaplatit roční členský příspěvek za následující rok, dle stanov komory čl. 4, odst. 6.

Platnost ročního příspěvku
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Obor působnosti

ZEMĚDĚLSTVÍ

PRŮMYSL – výroba

 Aerospace

 Dřevozpracující průmysl

 Energetika

 Hutnictví, Strojírenský a automobilový průmysl

 Chemický průmysl a umělé hmoty

 Nábytek a doplňky

 Potravinářství

 Sklářský průmysl

 Textilní průmysl

 Tisk, nakladatelství, balení

 Výrobky pro stavebnictví, okenní rámy

 Jiné

NEMOVITOSTI a STAVEBNICTVÍ

 Projektování

 Služby a správa nemovitostí

 Výstavba / stavebnictví 

 Jiné

OBCHOD

 Auto, moto a doplňky

 Chemické, farmaceutické a kosmetické produkty

 Elekotrospotřebiče

  Elektrická zařízení, elektronické  
a technologické produkty

 Materiál a potřeby pro stavebnictví

 Nábytek a bytové doplňky

 Nápoje a potraviny

 Oděvy a doplňky

 Papírnictví, produkty pro tiskárny

 Petrochemické produkty

  Stroje, vybavení, produkty a základní  
suroviny pro průmysl

 Šperky a klenoty

 Topná tělesa, klimatizace

 Umělecké předměty, dárkové zboží a doplňky

 Víno, likéry a destiláty

 Jiné

SLUŽBY

 Banky a Spořitelny

 Bezpečnostní služby

 Business Process Outsourcing

 Cestovní ruch

 Doprava

 Facility Management

 Finanční služby

 ICT a software

 Komunikace a Marketing

 Oprava motorových vozidel

 Organizace akcí, kongresů, umění, hudební produkce

 Personalistika

 Pojišťovnictví

 Překlady a tlumočení

 Sport a volný čas

 Správa a zpracování odpadu

 Vzdělávání, školení

 Úklidové služby

 Zastoupení

 Zdraví, wellness, beauty

 Jiné

PORADENSTVÍ

 Finanční

 Právní

 Technické

 Účetní, daňové, správní

 Jiné

HO.RE.CA. 

 Hotel 

 Kavárna, Bar

 Restaurace

 Rezidence

VEŘEJNÉ INSTITUCE

 Kulturní asociace

 Kulturní nadace

 Obchodní komora

 Profesní asociace

 Jiné
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Detailní popis činnosti 

Prostřednictvím čeho jste se dozvěděl o existenci Italsko-České obchodní komory  
a na základě čeho jste se rozhodl stát členem?

 Ročenka Camic

 Internetové stránky www.camic.cz / Newsletter CamicNet

 Akce Italsko-České komory 

 Pozvání/seznámení členem komory (upřesněte)

 Jiná italská instituce (upřesněte)

 Jiné

Jaký motiv vás vedl k začlenění do Italsko-České komory? (maximálně 3 odpovědi)

 Rozvoj nových osobních a obchodních vztahů s jinými členy Komory

 Aktivity networkingu s jinými asociacemi a institucemi aktivními v České republice

 Setkání s českými úřady a osobnostmi

 Vzdělávací aktivity a semináře

 Zviditelnění prostřednictvím komunikačních nástrojů komory (newsletter, web, atd...)

 Slevová politika na asistenci podnikům poskytovaná členům (vyhledání partnerů, reporty, atd...)

 Pocit sounáležitosti s italsko-českou obchodní kulturou 

 Jiné
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