Příspěvkový řád od 01.01.2017
A) Poplatek za přijetí pro nové členy je 10 eur včetně DPH 19 %.
B) Členský příspěvek
Roční příspěvky členů se musí platit za dobu nevypovězeného
členství. Stanovují se podle výkladů v bodech B a C. Pokud nebyl prokázán nebo osvědčen nižší vyměřovací
základ, použije se příspěvek z předchozího roku.
U manželů a registrovaných partnerů se společným zdaněním a se příjmy sčítají. Rovněž se předpokládá, že se
oba manželé/životní partneři stanou členy; v tomto případě se vybírá pouze jeden členský příspěvek.
Členský příspěvek je odstupňován podle vyměřovacího základu příspěvku sestávajícího ze všech
zdanitelných a nezdanitelných příjmů nebo – nejsou-li příjmy známy – z příjmů po odečtení nezbytných nákladů s
výjimkou sociálních dávek. To jsou např.:
1) Roční hrubá mzda nebo zaopatřovací příjmy podle daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně
jiných náhrad podle § 24 č. 1 a nebo b EStG (Zákona o dani z příjmů, dále jen EStG) včetně odlučného, diet
a paušálů cestovních výdajů,
- náhrady osobních výloh vyplácených zaměstnavatelem a osvobozených od daně (nezdaňované příjmy ze
Spolkové nebo Zemské pokladny (BK, LK) podle § 3 Nr. 12 EStG
- příjmy z vedlejší činnosti § 3 č. 26, resp. 26 a EStG (např. cvičitel, školitel, vychovatel,
pečovatel/opatrovník ve službách nebo z pověření úřadu nebo obecně prospěšné organizace)
- náhrady mzdy podle § 32 b EStG (podpora v nezaměstnanosti I, nemocenská atd.)
2) Příjmy z
- zdanitelných a nezdanitelných zahraničních příjmů, jako např. mzda za práci, důchod vyplácený ze
zahraničí atd.,
- zdanitelných a nezdanitelných důchodů, výživného, trvalých závazků,
- z pronájmu a pachtu nezastavěných nebo zastavěných pozemků i příjmy z podílu na pronájmu nebo
pachtu (viz § 21 odst. 1 č. 1–3 EStG),
- z kapitálového majetku (úroky, dividendy atd.) také při srážce srážkové daně,
- ze soukromých prodejů pozemků nebo částí pozemků,
- přídavek na dítě pro zletilé děti.
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C) Úprava příspěvkových zařazení ve zvláštních případech
Určité faktory mohou členský příspěvek zvýšit. Příspěvek se zvýší maximálně o 4 stupně zařazení.
Vždy o jeden stupeň, když
- jsou příjmy z kapitálového majetku vyšší než 2 000 eur,
- se uplatňuje státní příspěvek na penzijní pojištění (tzv. Riesterův důchod) podle § 83 EStG,
- existují služby pomoci v domácnosti, řemeslnické služby pro soukromé domácnosti nebo pomoc při
vyplňování formuláře „Haushaltscheck“ při zaměstnávání pomocnice/pomocníka v domácnosti podle § 35 a
EStG,
- existují příjmy nebo příjmy po odečtení nezbytných nákladů z pronájmu nebo pachtu nezastavěných, také
zemědělských ploch.
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Vždy o tři stupně, když
- existují příjmy nebo příjmy po odečtení nezbytných nákladů z pronájmu nebo pachtu zastavěných pozemků
nebo
- příjmy nebo příjmy po odečtení nezbytných nákladů ze zahraničí (mzda za práci, důchody atd).
D) Služby spolku lze využít teprve po zaplacení aktuálního ročního příspěvku ve smyslu § 3 (3) stanov.
E) Příspěvky jsou uhrazeny v souladu se stanovami, pokud vedoucí poradny vystavil potvrzení. V upomínkovém
řízení se řídí pohledávka příspěvku podle naposledy stanoveného příspěvkového zařazení.
F) V případě členství se zpětnou platností se pro období ležící v minulosti vybírá členský příspěvek, který by se
vybíral v případě již existujícího členství.

Příklady výpočtů k příspěvkovému řádu od 01.01.2017
Příklad 1:
Člen A, ženatý, 2 děti ve věku 6 a 9 let, na které dostává přídavky na děti, pobírá kromě mzdy za práci 14 500 €
přídavky na děti ve výši 4 416 € a nemá žádné další příjmy.
Vyměřovací základ příspěvku je 14 500 €  příspěvkové zařazení 3. Přídavek na děti nemá vliv na příspěvek,
protože děti ještě nejsou plnoleté. Členský příspěvek, který musí uhradit, je tak 67 €.

Příklad 2:
Člen B je vlastníkem nově pořízeného rodinného domu, který z části pronajímá za účelem bydlení. Pobírá mzdu za
práci ve výši 35 000 € a příjmy z pronájmu ve výši 4 800 €.
Vyměřovací základ příspěvku je 39 800 €  příspěvkové zařazení 5. Protože B pronajímá nemovitý majetek,
zvyšuje se příspěvek o 3 stupně  příspěvkové zařazení 8, takže bude splatný členský příspěvek 185 €.

Příklad 3:
Člen C pobírá kromě mzdy za práci ve výši 35 000 € od svého zaměstnavatele ještě náhrady ve výši 1 000 €
osvobozené od daně. Dále má příjmy z kapitálového majetku (úroky) ve výši 2 500 €. Rovněž pobírá na jedno z
obou plnoletých dětí přídavek na dítě, protože potomek ještě studuje.
Vyměřovací základ příspěvku pro C je (35 000 € + 1 000 € + 2 500 € =) 38 500 €  příspěvkové zařazení 5. Protože C
má příjmy z kapitálového majetku vyšší než 2 000 € a pobírá přídavek na plnoleté dítě, zvyšuje se příspěvek v
příspěvkovém zařazení o dva stupně  příspěvkové zařazení 7. Z toho vyplývá členský příspěvek 172 €.

Příklad 4:
Člen D je zaměstnancem s roční hrubou mzdou ve výši 39 400 €, má náklady na opravy ve svém nájemním bytě,
ze kterých si může odečíst náklady na mzdu ve výši 1 800 € v rámci služeb pomoci v domácnosti.
Vyměřovací základ příspěvku pro D je 39 400 €  příspěvkové zařazení 5. U služby pomoci v domácnosti se
zvyšuje příspěvek o jeden stupeň  příspěvkové zařazení 6. Z toho vyplývá členský příspěvek 148 €.

Příklad 5:
Člen E se v roce 2017 stane novým členem VLH. Nechá si vystavit daňové přiznání za rok 2016 a rok 2015. V roce
2016 měl mzdu za práci ve výši 25 800 €, v roce 2015 ve výši 19 000 €. Poté se stal nezaměstnaným a pobíral
podporu v nezaměstnanosti ve výši 1 500 €.
Vyměřovací základ příspěvku pro E je 25 800 € u příspěvku za rok 2017 a (19.000 € + 1 500 € =) 20 500 € u
příspěvku za rok 2016  vždy příspěvkové zařazení 4.
Z toho vyplývá – kromě jednorázového poplatku za přijetí ve výši 10 € – členský příspěvek 107 € za rok 2017 Za rok
2016 zaplatí E podle příspěvkového řádu platného v této době 102 €. Takže je celkový členský příspěvek včetně
poplatku za přijetí (10 € + 107 € + 102 € =) 219 €.
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