
Finanční řád KlimNet z. s.

Čl.  1 Základní ustanovení

1. Spolek  KlimNet  z.  s.  se  sídlem:  28.  října  141,  742  83  Klimkovice,  IČ:
26666936  (dále  jen  „Spolek“)  vydává  v  souladu  se  stanovami  Spolku
následující  finanční  řád,  který  v  souladu  se  stanovami  Spolku  upravuje
pravidla a způsob financování a výši všech členských příspěvků.

Čl.  2 Jednorázová platba

1. Jednorázovou platbou se rozumí vstupní členský příspěvek podle ustanovení
čl. 7, odst. 1.a. Stanov Spolku.

2. Platbu hradí každý člen Spolku při svém přijetí do Spolku. Platba je hrazena
na  bankovní  účet  stanovený  radou  pod  variabilním  symbolem,  který  je
novému členu přidělen radou při přijetí do Spolku. Platba v hotovosti je možná
pouze v odůvodněných případech a zároveň pouze po předchozí domluvě.

3. Výše příspěvku na technologii byla usnesením valné hromady stanovena na
100,- Kč.

4. Jednorázový členský příspěvek je splatný do patnácti  (15) dnů od prvního
připojení nového člena k infrastruktuře Spolku. 

Čl.  3 Pravidelný měsíční členský příspěvek

1. Pravidelný členský měsíční příspěvek se platí vždy za aktuální měsíc, pokud
není postupováno dle čl. 3, bodu 7.

2. Pravidelný měsíční členský příspěvek hradí každý člen Spolku vždy do 15. dne
v daném kalendářním měsíci, kdy musí být částka připsána na účet Spolku.
Rozhodným datem je tedy datum připsání platby na účet Spolku a zobrazení v
Informačním systému, nikoliv datum odepsání platby z účtu člena.

3. Platba  je  hrazena  na  bankovní  účet  stanovený  radou  pod  variabilním
symbolem, který byl  členovi  přidělen radou při  přijetí  do Spolku.  Platba v
hotovosti  je  možná  pouze  v odůvodněných  případech  a  zároveň  pouze
po předchozí domluvě.

4. Výše pravidelného členského příspěvku je stanovena podle typu členství.

5. Nový  člen  hradí  první  členský  příspěvek  v  poměrné  výši  za  každý  den
zbývající do konce měsíce, ve kterém byl připojen.

6. Členské  příspěvky  je  možné  hradit  i  na  více  měsíců  dopředu,  pokud  to
umožňuje  fakturační  systém  a  pokud  to  schválí  rada.  Požádat  o  změnu
fakturačního období je nutné vždy nejméně pět pracovních dnů před začátkem
dalšího fakturačního období (tedy před vydáním faktury). Žádosti podané po
tomto  termínu  budou  přijaty  s  účinností  od  dalšího  fakturačního  období.
Splatnost platby členského příspěvku na delší období než jeden (1)  měsíc při
takto  nastaveném  fakturačním  období  je  patnáctý  (15.)  den  prvého
kalendářního měsíce tohoto delšího období (čtvrtletí, pololetí, roku).

7. Každá platba v hotovosti bude zpoplatněna manipulačním poplatkem ve výši
30,-  Kč.  Od  manipulačního  poplatku  budou  osvobozeny  pouze  hotovostní
platby členských příspěvků s fakturačním obdobím delším než jeden měsíc a
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platba  prvého  členského  příspěvku,  příspěvku  na  technologii,  platba  za
hardware při prvém připojení nového člena.

8. Rada nebo Předseda Spolku může v odůvodněných případech rozhodnout o
prominutí povinnosti platby manipulačního poplatku.

Čl.  4 Typy členských příspěvků

1. Typy členských příspěvků schvaluje valná hromada. Rada může vytvořit nový
typ členského příspěvku, který se na další valné hromadě schválí. Rada může
měnit parametry členského příspěvku (rychlosti, služby), ale nemůže měnit
výši členského příspěvku. 

2. Typy členských příspěvků:

KLIMNET Minimum  50,- Kč/měs.

KLIMNET 300,- Kč/měs. 

3. Parametry členských příspěvků jsou průběžně aktualizovány na internetových
stránkách Spolku KlimNet (www.klimnet.org).

4. Pokud není možné se stát členem, tak je stanovený příplatek 50,- Kč/měs.

Čl.  5 Mimořádný členský příspěvek

1. Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv  člen podpořit  dle svého
uvážení činnost Spolku.

2. Za mimořádný členský příspěvek se považuje i  platba připsaná z účtu člena
nad výši pravidelného členského příspěvku, pokud si o její vrácení člen dle čl.
6, bodu 5 a 6 nepožádá.

Čl.  6 Změny a úlevy v příspěvcích

1. Rada má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně odpracovaných
hodin, například při aktivní práci člena pro Spolek.

2. Rada má právo ve výjimečných zvlášť zřetele-hodných případech poskytnout
členovi úlevu z platby členského příspěvku.

3. Vznikne-li  členovi  přeplatek,  je  nutné  o  jeho  vrácení  zažádat.  V  opačném
případě celý přeplatek propadne ve prospěch Spolku bez ohledu na jeho výši.

4. Minimální výše přeplatku, o jehož vrácení je možné zažádat, je stanovena na
50 Kč.

5. Žádost musí být podána v písemné formě členem Spolku s uvedením těchto
údajů: jméno a příjmení, členské číslo, adresa, výše přeplatku a číslo účtu, na
který má být přeplatek zaslán. Žádost je pak potřeba doručit do kanceláře
Spolku.

6. Žádosti o vrácení přeplatků lze podávat nejpozději do 10. prosince daného
kalendářního roku, a to pouze za aktuální kalendářní rok. Pokud toto datum
vychází  na sobotu  nebo neděli,  je  nutné  žádost  podat  nejpozději  poslední
předcházející pracovní den před 10. prosincem daného kalendářního roku.

7. Přeplatky budou vraceny hromadně v období od 11. prosince do 28. prosince
daného kalendářního roku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet,
který bude uveden v žádosti. V hotovosti bude možné vrátit přeplatek pouze v
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odůvodněných případech, a to dle posouzení rady Spolku. V takovém případě
je stanoven manipulační poplatek ve výši 20,- Kč.

8. Výši přeplatku si každý člen může kdykoliv zjistit po přihlášení do intranetu
Spolku ve své členské kartě - záložka "Platby". Vzhledem k této skutečnosti
NEBUDOU členové o výši přeplatku individuálně informováni.

Čl.  7 Sankce

1. Není-li  členský  příspěvek  uhrazen  včas  nebo  projde-li  lhůta  nesplacené
pohledávky za členem, následuje automatické pozastavení členství až do doby
uhrazení. Doba pro znovu připojení po uhrazení pohledávky je maximálně 5
pracovních dnů.

2. V případě  hrubého  nebo  opakovaného  porušování  finančního  řádu  členem
Spolku, může rada Spolku na základě stanov vyloučit člena ze Spolku.

3. Rada Spolku může člena rovněž  vyloučit  při  porušení  smluvních  podmínek
partnerů Spolku, 

4. V případě  pozastavení  členství  z důvodu  nesplacených  pohledávek,  bude
obnovení členství zpoplatněno částkou 50,- Kč. Obnovení členství bude možné
až po prokazatelné úhradě všech pohledávek.

Čl.  8 Způsob financování

1. Cílem činnosti Spolku není dosažení zisku. 

2. Přebytek  hospodaření  se  použije  v  následujícím  období  podle  rozpočtu
schváleného radou na financování dalšího rozvoje Spolku. 

3. O  investicích  Spolku  rozhoduje  rada  až  do  finanční  výše  stanovené
organizačním řádem Spolku. O investicích nad tento rámec rozhoduje valná
hromada. Při rozhodování bere rada v úvahu efektivnost vynaložené investice
a její soulad s obecnými cíly Spolku.

Čl.  9  Závěrečná ustanovení

1. Tento  finanční  řád  je  platný  a  účinný  okamžikem  jeho  schválení  valnou
hromadou Spolku.
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