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PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD  
MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PŘEPRAVCŮ ROPY 

 

 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1) Účelem tohoto příspěvkového řádu Mezinárodní asociace přepravců ropy (dále jen „Asociace“) je 

závazně stanovit výši, způsob a lhůtu hrazení:  

a) nevratného jednorázového poplatku za podání žádosti o členství (dále jen „Zápisné“); 
b) nevratného jednorázového poplatku za podání žádosti o získání statusu pozorovatele; 
c) ročního členského příspěvku; 
d) ročního příspěvku za status pozorovatele. 

 
 

II. ZÁPISNÉ 
 
1) Výše Zápisného činí 50.000,- € (slovy padesát_tisíc_euro). 
 
2) Zájemce o členství v Asociaci je povinen uhradit Zápisné bezhotovostním převodem na bankovní 

účet Asociace č. 107-6918220207/0100, vedený u Komerční Banky, a. s. Příkaz k bezhotovostnímu 
převodu podle předchozí věty musí obsahovat jasnou identifikaci zájemce o členství a zároveň účel 
takového převodu, kterým je úhrada Zápisného. 

 
Zápisné je splatné nejpozději 15. dnem po podání písemné žádosti o členství v Asociaci. 
 
 

III. NEVRATNÝ JEDNORÁZOVÝ POPLATEK ZA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O 
ZÍSKÁNÍ STATUSU POZOROVATELE 

 
1) Výše nevratného jednorázového poplatku za podání žádosti o získání statusu pozorovatele činí 

20.000,- € (slovy dvacet_tisíc_euro). 
 
2) Právnická osoba mající zájem o udělení statusu pozorovatele je povinna uhradit nevratný 

jednorázový poplatek za podání žádosti o získání statusu pozorovatele bezhotovostním převodem 
na bankovní účet Asociace č. 107-6918220207/0100, vedený u Komerční Banky, a. s. Příkaz 
k bezhotovostnímu převodu podle předchozí věty musí obsahovat jasnou identifikaci právnické 
osoby mající zájem o udělení statusu pozorovatele a zároveň účel takového převodu, kterým je 
úhrada nevratného jednorázového poplatku za podání žádosti o získání statusu pozorovatele. 

 
3) Nevratný jednorázový poplatek za podání žádosti o získání statusu pozorovatele je splatný 

nejpozději 15. dnem po podání písemné žádosti o získání statusu pozorovatele. 
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IV. ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 
 

1) Výše ročního členského příspěvku činí 30.000,- € (třicet_tisíc_euro). 
 
2) Člen Asociace je povinen hradit roční členský příspěvek bezhotovostním převodem na bankovní 

účet Asociace č. 107-6918220207/0100, vedený u Komerční Banky, a. s. Příkaz k bezhotovostnímu 
převodu podle předchozí věty musí obsahovat jasnou identifikaci člena Asociace a zároveň účel 
takového převodu, kterým je úhrada ročního členského příspěvku. 

 
3) Roční členský příspěvek je splatný nejpozději vždy k 31. lednu příslušného kalendářního roku.  
 
4) V případě hrazení ročního členského příspěvku podle čl. IV. odst. 3) písm. c. stanov Asociace je 

zájemce o členství v Asociaci povinen uhradit roční členský příspěvek bezhotovostním převodem 
na bankovní účet Asociace č. 107-6918220207/0100, vedený komerční Banky, a. s., a to nejpozději 
do 15 dnů před konáním shromáždění členů Asociace (dále jen „Shromáždění“), jež má 
rozhodnout podle čl. IV odst. 3) písm. f. stanov Asociace o přijetí zájemce o členství v Asociaci za 
člena Asociace. Odst. 2 věta druhá tohoto článku se použije obdobně. O konání takového 
Shromáždění bude zájemce o členství v Asociaci sekretariátem Asociace, zejména pak s ohledem 
na splatnost ročního členského příspěvku podle tohoto odstavce, s dostatečným předstihem 
informován. V případě nepřijetí zájemce o členství v Asociaci za člena Asociace, je Asociace 
povinna vrátit zájemci o členství v Asociaci řádně a včas uhrazený roční členský příspěvek podle 
tohoto odstavce, a to nejpozději do 15 dnů ode dne takového rozhodnutí.  

 

V. ROČNÍ PŘÍSPĚVEK ZA STATUS POZOROVATELE 
 
1) Výše ročního příspěvku za status pozorovatele činí 12.000,- € (slovy dvanáct_tisíc_euro). 
 
2) Právnická osoba mající status pozorovatele je povinna hradit roční příspěvek za status 

pozorovatele bezhotovostním převodem na bankovní účet Asociace č. 107-6918220207/0100 
vedený u Komerční Banky, a. s. Příkaz k bezhotovostnímu převodu podle předchozí věty musí 
obsahovat jasnou identifikaci právnické osoby mající status pozorovatele a zároveň účel takového 
převodu, kterým je úhrada ročního příspěvku za status pozorovatele. 

 
3) Roční příspěvek za status pozorovatele je splatný nejpozději vždy k 31. lednu příslušného 

kalendářního roku.  
 

4) V případě hrazení ročního příspěvku za status pozorovatele podle čl. XI. odst. 3) písm. c. stanov 
Asociace je právnická osoba mající zájem o udělení statusu pozorovatele povinna uhradit roční 
příspěvek  za status  pozorovatele bezhotovostním  převodem na bankovní  účet  Asociace  
č. 107-6918220207/0100, vedený u Komerční Banky, a. s., a to nejpozději do 15 dnů před konáním 
Shromáždění, jež má rozhodnout podle čl. XI odst. 3) písm. f. o udělení statusu pozorovatele. Odst. 
2 věta druhá tohoto článku se použije obdobně. O konání takového Shromáždění bude právnická 
osoba mající zájem o udělení statusu pozorovatele sekretariátem Asociace, zejména pak 
s ohledem na splatnost ročního příspěvku za status pozorovatele podle tohoto odstavce, 
s dostatečným předstihem informována. V případě neudělení statusu pozorovatele, je Asociace 
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povinna vrátit právnické osobě mající zájem o udělení statusu pozorovatele řádně a včas uhrazený 
roční příspěvek za status pozorovatele podle tohoto odstavce, a to nejpozději do 15 dnů ode dne 
takového rozhodnutí.  

 
 
 
 
 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1) Tento příspěvkový řád může být měněn pouze rozhodnutím Shromáždění. 
 
 
 


