CZFree.Net - Praha, z.s.p.o.

FINANČNÍ ŘÁD
(vydaný v souladu se stanovami sdružení)
zájmového sdružení právnických osob
CZFree.Net – Praha, z.s.p.o.
se sídlem: Praha 4, Na Brázdě 1332/3 - Michle, 141 00.
Číslo bankovního účtu sdružení je 2809149001/2400 (dále jen „Účet“).
Finanční řád upravuje pravidla a způsob financování a výši všech členských příspěvků.

čl. I. JEDNORÁZOVÝ VSTUPNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Jednorázovým členským příspěvkem se rozumí jednorázová platba člena pokrývající náklady
na vstup člena sdružení.
Výše příspěvku je stanovena na 5000 Kč.

čl. II. PRAVIDELNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Pravidelný členský příspěvek hradí každý člen sdružení.
Výše pravidelného členského příspěvku byla usnesením valné hromady stanovena na
2000,- Kč měsíčně
Příspěvek je splatný k prvnímu dni měsíce, na který je příspěvek hrazen.
Člen může v rámci jedné splátky uhradit příspěvky na delší období.
Nový člen hradí členské příspěvky od počátku svého členství

čl. III. MIMOŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle svého uvážení činnost
sdružení.

čl. IV. ZPŮSOB ÚHRADY
Příspěvky jsou hrazeny bezhotovostně.
Veškeré příchozí bezhotovostní platby jednotlivých členů jsou identifikovány variabilním
symbolem, které představuje identifikační číslo člena.
Do popisu platby je přidána poznámka pro příjemce o jaký příspěvek se jedná.
Není-li členský příspěvek uhrazen včas, nebo projde-li lhůta nesplacené pohledávky členem,
následuje automatické pozastavení členství až do doby uhrazení.
V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem sdružení může
statutární orgán sdružení navrhnout valné hromadě jeho vyloučení ze sdružení.
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Valná hromada je oprávněna rozhodnout o nahrazení peněžitého příspěvku příspěvkem
nepeněžitým v obdobné výši. Ocenění nepeněžitého příspěvku je plně v působnosti valné
hromady, která je oprávněna určení jeho výše využít externího odborníka na oceňování.

čl. V. REŽIM NAKLÁDÁNÍ
S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY SDRUŽENÍ
Právo disponovat s finančními prostředky nacházejícími se na Účtu náleží představenstvo.
Bezhotovostní úhrady z Účtu sdružení se smí provádět pouze na základě daňových dokladů,
ve kterých je uveden jako příjemce (odběratel) sdružení a na základě „výzev
k platbě/zálohových faktur, ve kterých musí být uveden jako příjemce (odběratel) sdružení.
Výjimku tvoří úhrada členských příspěvků vyplývajících z členství sdružení v jiných
subjektech, které bylo schválené valnou hromadou.
Bezhotovostní úhrady musí mít ve svém popisu přesný popis účelu platby.
Účelnost a výši bezhotovostní platby musí schválit předseda nebo společně dva
místopředsedové. Tento souhlas musí být vyhotoven v písemné podobně a musí obsahovat
číslo dokladu v účetní evidenci sdružení a specifikaci účelu platby (jaké služby mají být
v krajním případě odebrány).
V případech, kdy je pro zajištění činnosti sdružení třeba provádět periodické platby za účelem
úhrady opakujících se dokladů, je třeba udělení paušální souhlasu k těmto platbám valnou
hromadou. Tento Souhlas musí obsahovat identifikační údaje příjemce platby, maximální
částku, kterou je možné uhradit v rámci jedné platby, kolik plateb dodavateli je možné provést
za jedno období, specifikaci účelu platby (jaké služby nebo zboží je možné v rámci takto
schválených plateb odebrat) a dobu trvání tohoto svolení.
Valná hromada sdružení má právo žádat vysvětlení týkající se důvodnosti a výše výdajů
sdružení.
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