KHnet.info, z. s., Havířská stezka 68, 284 01 Kutná Hora
Spisová značka L 14927 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 26670186

FINANČNÍ ŘÁD SPOLKU
KHnet.info, z. s.

Čl. I. – Pravidelné platby:
Platby členských příspěvků KHnet.info, z. s. (dále jen Spolek) jsou určeny následovně.
a)

Měsíční členský příspěvek Řádného člena spolku.
350,- Kč (třistapadesátkorunčeských)

b) zrušen
c)

zrušen

d) zrušen
e)

Měsíční členský příspěvek Sympatizanta spolku.
0,- Kč (nulakorunčeských)
Změnu varianty členství mezi Řádným a Sympatizantem je nutné provést písemně
předem tak, aby bylo prokazatelné dodržení Čl. III. odst. 13. Stanov Spolku. Tuto
možnost má každý člen spolku pouze jednou v kalendářním roce. Doba trvání varianty
členství není omezená, vždy to jsou ovšem celé kalendářní měsíce.
Písemně se rozumí vlastnoručně podepsaná žádost předaná v Infocentru spolku,
e-mailová zpráva na info@khnet.info či finance@khnet.info, případně preferovaně
zpráva ze stránky http://mojeinfo.khnet.info.

Čl. II. – Platby nových členů:
a) Předpis členského příspěvku vzniká patnáctý den po vzniku členství.
b) Členský příspěvek za zbytek prvního kalendářního měsíce je stanoven jako poměrná část
částky Čl. I. odstavec a). Pokud je výsledná částka menší než 50,- Kč, odpouští se.
c) Přijetí nového uživatele za člena Spolku je potvrzeno e-mailovou zprávou, ve které je
kromě jiných informací uveden výpočet a datum splatnosti prvního členského příspěvku
dle Čl. I.

Čl. III. – Jednorázové platby:
a) zrušen
b) Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle svého uvážení
činnost Spolku.
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Čl. IV. – Platební styk:
a) Údaje o platbě na bankovní účet Spolku u Fio banka, a.s.:
Majitel účtu: KHnet.info, z. s.
Číslo účtu: 2600051636
Kód banky: 2010
Variabilní symbol pro platbu: členské číslo
b) Platbu příspěvků v hotovosti lze provést následujícími způsoby:
1)
2)
3)

na přepážce jakékoliv pobočky Fio banky, a.s., číslo účtu 2600051636/2010,
variabilním symbolem musí být členské číslo.
na přepážce jakékoli pobočky České Spořitelny, a.s., číslo účtu 2908654329/0800,
variabilním symbolem musí být členské číslo.
v Infocentru Spolku, 17. listopadu 182, Kutná Hora (OC Pasáž). Otevírací doba je
zveřejněna na webových stránkách Spolku.

c) Doplňková ustanovení:
1)
2)
3)
4)

Členské příspěvky se platí dopředným způsobem. Pravidelné platby musí být na
bankovním účtu Spolku do 27. dne v měsíci předcházejícím měsíci, na který je
příspěvek určen.
zrušen
Jakékoliv finanční transakce bez správně uvedeného variabilního symbolu
nemohou být zaúčtovány.
zrušen

Čl. V. – Sankce:
a)

Kontrola úhrad měsíčních členských příspěvků je prováděna 30. den (28. nebo 29. den
v případě měsíce února) v měsíci.
b) V případě neuhrazení členských příspěvků nemá člen Spolku právo využívat jakýchkoliv
produktů či činností spolku. Zaplacením se v tomto případě rozumí zaúčtování platby
v informačním systému Spolku. Přesné technické provedení sankcí může být upraveno
Provozním řádem Spolku.
c) Na nezaplacení členských příspěvků bude člen upozorněn IM systémem Jabber nebo
emailem a informací na internetové stránce http://mojeinfo.khnet.info.
d) Sankce neovlivňují výši měsíčního členského příspěvku.

Čl. VI. – Pravomoci Rady Spolku:
a)

Při hrubém porušování stanov a řádů Spolku (hrubým porušením se rozumí i nezaplacení
dvou po sobě jdoucích členských příspěvků) může být člen vyloučen ze Spolku. V tomto
případě mu nenáleží jakákoliv náhrada ze strany Spolku a Spolek bude požadovat
doplacení všech dlužných členských příspěvků.
b) Rada je oprávněna odpustit členské příspěvky dle Čl. I., odst. a)
c) zrušen
d) Za činnost ve prospěch Spolku je možnost udělit odměny. Odměna je zde chápána jako
ocenění nezbytné práce, kterou není nikdo jiný schopen a ochoten provést.
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Čl. VII. – Výdaje Spolku:
Investice – O investicích rozhoduje Rada. Bere při tom v potaz účelnost investice
vzhledem k činnostem spolku dle Čl. II. Stanov.
b) Režijní náklady – Režijní náklady Spolku jsou platba internetové konektivity, platby za
odběr elektřiny, platby za pronájmy, telefonní poplatky, odměny administrátorům sítě,
výplaty zaměstnancům, náklady na opravy zařízení, atp. O platbách za režijní náklady
Spolku rozhoduje Rada.
c) Rezervní fond – Spolek je povinen udržovat rezervní fond pro nenadálé události
v minimální výši 200,- Kč za jednoho člena Spolku. O výdajích z fondu rozhoduje Rada
Spolku. Dorovnání výše fondu v případě jeho vyčerpání, či jeho poklesu pod stanovenou
úroveň musí být provedeno v limitu 3 měsíců.
d) Spolek nehospodaří za účelem dosažení zisku. Veškeré finanční prostředky musí být
použity pro další rozvoj a činnost Spolku.
a)

Čl. VIII. – DPH:
a)

Spolek je plátcem DPH od 1. 6. 2019.

Čl. IX. – Závěrečná ustanovení:
Tento Finanční řád byl schválen Radou Spolku dne 24. 07. 2019 a nahrazuje předchozí znění
vydané 1. 8. 2016. Zveřejněno 25. 07. 2019.
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