Čestné prohlášení jednatele, statutárního nebo odpovědného
zástupce společnosti o výši obratu v roce 2020
(pro členské příspěvky na rok 2021)
1. Čestně prohlašuji, že k dnešnímu dni:
-

-

-

naše firma / společnost (dále již jen společnost) pracuje v oboru úklidu a čištění, případně
v související oblasti podnikání déle než 12 měsíců
na majetek společnosti nebyl prohlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací
řízení, nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a není v
likvidaci
společnost nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání společnosti
společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
společnost plní své věřitelské závazky vůči svým obchodním partnerům ve lhůtách obvyklých
společnost je v potřebném rozsahu pojištěna proti škodám vůči třetím osobám způsobeným naší
činností.

2.

Čestně prohlašuji, že naše firma dosáhla v roce 2020
celkový obrat v této výši:

3.

Souhlasím, aby v případě stížnosti oficiálně zaslané na sekretariát CAC tyto údaje přezkoumala
Kontrolní komise CAC.

4.

Na základě výše uvedených údajů Vám bude vystavena zálohová faktura na poplatky za služby dle
následující tabulky:
kategorie

paušální popl. za služby

popl. za služby dle výnosů – koef. z výnosů/tržeb

řádný člen
přidružený člen
člen s pozast. členstvím

6 000,- Kč
8 000,- Kč
-----

0,00015 (ale maximálně 30 000,- Kč)

5.

-----

Na členský příspěvek ve výši 2 000,- Kč vám bude vystavena samostatná zálohová faktura.

6. Obě faktury je nutné uhradit do 31. května 2021, pro nové členy dle splatností na základě faktur.
Po připsání příslušné částky na účet CAC Vám bude zasláno řádné vyúčtování. V prvním a
posledním roce členství platí člen jen alikvotní část členských příspěvků v závislosti na měsících, ve
kterých byl členem CAC, tj. 1/12 za každý i započatý měsíc členství v CAC. V případě nejasností se
prosím obraťte na sekretariát CAC.
Celý název společnosti, adresa:

Místo a
datum:

Jméno a příjmení, funkce, podpis a otisk razítka
oprávněného zástupce společnosti

