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Finanční řád 
Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET, verze 1.1 

se sídlem Janáčkova 41, Paskov, PSČ: 73921, IČO: 27059243 
 

1. Úvod 
1.1. Občanské sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET: Janáčkova 41, Paskov, 

PSČ:73921, IČO: 27059243, vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky 
provedenou dne 6.3.2007 pod č.j. VS/1-1/66826/07-R (dále jen Sdružení). 

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

2. Jednorázový členský příspěvek 
2.1. Jednorázový členský příspěvek je nevratný vstupní poplatek člena do Sdružení.  

2.2. Příspěvek hradí každý člen Sdružení při svém přijetí do Sdružení na bankovní účet 
stanovený Radou pod variabilním symbolem, který je novému členu přidělen Radou.  

2.3. Jednorázový členský příspěvek je splatný do pěti pracovních dnů od přijetí člena.  

2.4. Výše jednorázového členského příspěvku byla usnesením valné hromady 
stanovena na 400 Kč. 

2.5. Tato částka se použije na financování podpory a rozvoje sítě PaskovNET. 

2.6. Jednorázový členský příspěvek je nevratný. 

3. Pravidelný členský příspěvek 
3.1. Pravidelný kvartální  členský příspěvek se platí vždy zpětně tak, aby peníze byly 

připsány na účet Sdružení vždy nejpozději 1.1., 1.4., 1.7., 1.10. 

3.2. Platba je hrazena na bankovní účet stanovený Radou pod variabilním symbolem, 
který byl členovi přidělen při přijetí do Sdružení.  

3.3. Výše pravidelného členského příspěvku byla usnesením valné hromady stanovena 
na  
400 Kč kvartálně. 

3.4. První členský příspěvek je splatný vždy k nejbližšímu nadcházejícímu datu platby 
členských příspěvků.  

3.5. Člen sdružení má právo pozastavit členství na dobu minimálně jednoho kvartálu. 
V době pozastavení členství nemá člen povinnost platit členské příspěvky. Žádost o 
pozastavení členství doručí radě a počátkem následujícího kvartálu od doručení žádosti 
se členství pozastaví.  

3.6. Pro výpočet výše členského příspěvku se bere jako minimální časové údobí jeden 
kvartál, přestože člen byl členem pouze po část tohoto období.  

4. Mimořádný členský příspěvek 
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4.1. Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen dle svého uvážení 
podpořit činnost Sdružení. 

 
 
 
5. Snížený a zvýšený členský příspěvek 

5.1. Členovi připojenému do sítě PaskovNET, který z důvodu nedostupnosti sítě 
nemůže služeb této sítě využívat a problém je jednoznačně na straně infrastruktury sítě 
PaskovNET se sníží členské příspěvky za každých 5 celých kalendářních dní v kvartále o 
10%. To znamená, že při nedostupnosti v rámci kvartálu je výše členského příspěvku: 
0-4 dny 100% 
5-9 dní 90% 
10-14 dní 80% 
15-19 dní 70% 
20-24 dní 60% 
25-29 dní 50% 
30-34 dní 40% 
35-39 dní 30% 
40-44 dní 20% 
45-59 dní 10% 
60 a více  0% (člen je oproštěn od členského příspěvku) 

5.2. Toto snížení není automatické a provádí se na základě žádosti člena doručené 
Radě. tuto žádost je nutno podat do 15ti dnů od konce kvartálu, ve kterém 
k nedostupnosti došlo. V případě prodlení nárok na snížení členského příspěvku zaniká 
bez náhrady. Žádost musí mít tyto náležitosti: 

• Identifikační údaje člena (jméno a příjmení, číslo člena) 

• Údaje o nedostupnosti sítě (počátek a konec nedostupnosti, krátký popis vzniku 
závady a jejího řešení ze strany Sdružení) 

5.3. Nedostupnost služeb, na jejímž základě člen žádá o snížení příspěvku musí být 
členem nahlášena na poruchovou linku Sdružení, čas nedostupnosti se počítá od 
okamžiku nahlášení závady na poruchovou linku sdružení se všemi náležitostmi 
(označení člena, kontaktní údaje pro řešení závady apod.) 

5.4. Za nedostupnost služeb, na kterou je uplatnitelné snížení členského příspěvku se 
nepovažuje: 

5.4.1. Plánovaná odstávka služeb sítě netrvající déle jak 24 hodin, která je nejméně 24 
hodin předem oznámena na webových stránkách Sdružení. 

5.4.2. Závada způsobená vyšší mocí. 

5.5. V případě sporu rozhodne o oprávněnosti žádosti o snížení příspěvku Rada a její 
rozhodnutí je pro člena závazné. 



Název:  Finanční řád Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET  
Verze:  1.1 
Strana: 3/4 

 3

5.6. Rada je oprávněna zvýšit příspěvek členovi s jeho souhlasem v případě, že člen 
požaduje nadstandardní služby, které nejsou obecně dostupné všem členům Sdružení, 
zejména pokud to Sdružení přináší finanční výdaje.  

6. Sankce 
6.1. Kontrola plateb je prováděna vždy 5 dní po datu splatnosti členského příspěvku. 

6.2. V případě neuhrazení některého členského poplatku je příslušnému členovi 
Sdružení zasláno upozornění, aby zjednal nápravu. Pokud takto neučiní ve lhůtě pěti 
kalendářních dnů, bude tomuto členovi zamezen přístup ke službám Sdružení.  

6.3. Za zamezení přístupu ke službám Sdružení z důvodu neuhrazení příspěvku ve 
stanovené lhůtě se členovi připočítává penále za prodlení ve výši 100Kč. 

6.4. Přístup ke službám Sdružení bude znovu umožněn až po zaplacení všech závazků 
člena vůči Sdružení.  

7. Změny a úlevy v příspěvcích 
7.1. Rada má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně odpracovaných 

hodin, například při dobrovolné práci pro Sdružení.  

7.2. Rada má právo ve výjimečných, zřetele hodných, případech poskytnout členovi 
úlevu z platby členského příspěvku.  

7.3. V souladu se stanovami Sdružení jsou platby oproštěni členové Rady a Kontrolor 
Sdružení.  

8. Způsob financování 
8.1. Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku. 

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

8.3. O investicích Sdružení rozhoduje Rada až do výše 200000Kč na jednotlivou 
investici. O investicích nad tento rámec rozhoduje Valná hromada. 

8.4. Při rozhodování o investicích bere Rada v úvahu efektivnost vynaložených 
investic a jejich soulad s obecnými cíli sdružení.  

9. Ostatní ustanovení 
9.1. Ve věcech ve finančním řádu neuvedených se řídí Sdružení Stanovami a obecně 

závaznými zákony a předpisy. 

9.2. V případě, že je tento finanční řád v rozporu s aktuálním zněním Stanov a obecně 
závaznými právními zákony a předpisy, jsou brány jako závazné Stanovy a sporné 
ustanovení finančního řádu se ruší bez vlivu na ostatní body tohoto řádu. 

 
 
Předložil přípravný výbor Sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET 
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Schváleno 5. valnou hromadou 
 
V Paskově dne: 21.5.2012 
 
 

Zapsal 
Roman Šafránek v.r. 

 
___________________________ 

Ověřovatel zápisu 
Karel Záviský v.r. 

 
___________________________ 

 
 
 


