
FINANČNÍ ŘÁD  
občanského sdružení cyrilek.net 

 

1. ÚVOD 

1.1. Občanské sdružení cyrilek.net, se sídlem: Spáčilova 3194, 767 01 Kroměříž IČO: 266 71 875 (dále jen 
"Sdružení"), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky provedeným dne 4.8.2004 pod č.j. VS/1-
1/58125/04-R.  

1.2. Rada Sdružení vydává v souladu se stanovami Sdružení následující finanční řád, který v souladu se 
stanovami Sdružení upravuje pravidla a způsob financování a výši všech členských příspěvků. 

 

2. JEDNORÁZOVÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 

2.1. Jednorázovým členským příspěvkem se rozumí vstupní příspěvek podle ustanovení čl.6 odst. 2 Stanov 
Sdružení. 

2.2. Příspěvek hradí každý člen Sdružení při svém přijetí do Sdružení. 

2.3. Jednorázový členský příspěvek je splatný do 7 dnů po podání přihlášky do Sdružení. 

2.4. Jednorázový členský příspěvek se skládá z nákladů na hardware na připojení člena (viz bod 2.6) a 
příspěvku na technologii (viz bod 2.7). 

2.5. V jednorázovém členském příspěvku je zahrnut testovací provoz do konce měsíce, ve kterém byl člen 
připojen. 

2.6. Náklady na hardware jsou stanoveny ve výši 499 Kč. 

2.7. Pokud Obecní síť nehradí obec je výše příspěvku na technologii stanovena na 500 Kč, pokud hradí je 
příspěvek 0 Kč. 

2.8. V případě připojení člena vlastním a schváleným hardwarem rozhodne o výši jednorázového členského 
příspěvku Rada Sdružení. 

 

3. PRAVIDELNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 

3.1. Pravidelný členský příspěvek hradí člen na účet 1820346001/5500 pod variabilním symbolem přiděleným 
Radou Sdružení. 

3.2. Členský příspěvek je splatný vždy do 1. dne v měsíci 

3.3. Výše pravidelného členského příspěvku byla usnesením Rady stanovena na 350,- Kč měsíčně. 

3.4. Člen může předplatit členský příspěvek dopředu ve výši 1000,- Kč za každé následující tři měsíce. 

3.5. Člen může předplatit členský příspěvek dopředu ve výši 3588,- Kč za každý následující rok. 

3.6. Člen může předplatit členský příspěvek dopředu ve výši 9000,- Kč za každé následující tři roky. 

3.7. Předplacené členské příspěvky jsou po uhrazení nevratné. 

 

 

4. MIMOŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 

4.1. Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle svého uvážení činnost Sdružení. 

 

5. ZMĚNY A ÚLEVY V PŘÍSPĚVCÍCH 

5.1. Rada má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně odpracovaných hodin. 

5.2. Rada má právo prominout členovi ve výjimečných případech platbu členského příspěvku. 

5.3. Při pozastavení členství na vlastní žádost člena nemá povinnost člen platit členské příspěvky. 

 



6. SANKCE 

6.1. Není-li členský příspěvek uhrazen včas, může dojít k pozastavení členství ve Sdružení. Členství bude 
obnoveno po uhrazení dlužné částky. Pro obnovení členství může Rada vyžadovat zaplacení mimořádného 
příspěvku 100,- Kč jakožto sankce za opožděné platby. 

6.2. Pokud člen nezasílá i přes opakované upozornění členské příspěvky pod přiděleným variabilním 
symbolem, může po něm Rada požadovat zaplacení mimořádného příspěvku 100,- Kč pro zvýšenou 
administrativu spojenou s dohledáním a přiřazením platby. 

 

7. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ 

7.1. Cílem činnosti Sdružení není dosažení zisku. 

7.2. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného Radou na financování 
dalšího rozvoje Sdružení. 

7.3. O investicích Sdružení rozhoduje Rada v souladu s Organizačním řádem. 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem Sdružení může Rada Sdružení 
rozhodnout o vyloučení tohoto člena ze Sdružení. 

 

Finanční řád byl schválen Radou Sdružení cyrilek.net dne 31. 10. 2013 


