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Ceník členských poplatků  

na kalendářní rok 2017 
Institut pro správu dokumentů, z.s. 

Preambule 
Tento „Ceník členských poplatků na kalendářní rok 2017“ stanovuje varianty členství v Institutu pro 

správu dokumentů, z.s. (dále IPSD) a výši členských poplatků, které jsou členové spolku povinni 

uhradit nejpozději do 30. 4. 2017, respektive do čtrnácti dnů od přijetí jejich přihlášky ke členství ve 

spolku. 

Členství Auditor 
Speciální členství „Auditor“ je osvobozeno od poplatků dle Základního ceníku členských poplatků níže, 

členské poplatky jsou stanoveny ve výši 10 % z obratu služeb poskytovaných na základě metodických 

produktů spolku a splatné dle vystavených faktur. Povinnost člena jsou upraveny v samostatném 

Nařízení presidenta o povinnostech auditorů, které je přístupné v členské části portálu ipsd.cz. 

Členské výhody jsou shodné s Firemním členstvím, oprávněnými osobami jsou všechny osoby 

s kvalifikací IPSD Lead Auditor nebo IPSD Lead Trainer. 

Základní ceník členských poplatků 

Typ členství Osobní Firemní Veřejná 
správa 

Čestné 

Základní roční poplatek 3.950 Kč 9.950 Kč 1.950 Kč 0 Kč 

Poplatek za každou další oprávněnou osobu n/a 2.490 Kč 950 Kč n/a 

Základní přehled členských výhod 

Typ členství Osobní Firemníi Veřejná 
správaii 

Čestné 

Zasílání Magazínu IPSD zdarma ANO ANO ANO ANO 

Zasílání pozvánek na členské akce IPSD a 
účast na nich zdarma 

ANO ANO ANO ANO 

Sleva 25 % na všechny publikace vydávané 
v gesci IPSD (např. česká verze ISO 15489) 

ANO ANO NE ANO 

Sleva 15 % na akreditovaná školení v rámci 
vzdělávacího systému IPSD 

ANO ANO NE ANO 

Slevy na akce partnerů IPSD ANO ANO NE ANO 

Přístup k  členské části portálu irms.cz ANO ANO ANO ANO 

Možnost účasti na práci pracovních skupin a 
přístup k výstupům jejich činnosti 

ANO ANO ANO ANO 

Možnost akreditace organizace a/nebo 
certifikace pracovníků v rámci systému IPSD 

ANO ANO ANO ANO 

Certifikát o členství v IPSD ANO ANO ANO ANO 

Karta člena IPSD ANO ANO ANO ANO 
 

V Praze dne 10. 1. 2017 

________________________________ 
Tomáš Bezouška, President IPSD 

i Výhody platí (tam kde je to relevantní) maximálně pro 3 osoby firemního člena 
ii Výhody platí (tam kde je to relevantní) maximálně pro 1 osobu veřejnoprávního člena 

                                                           


