Pancake.CZ
Finanční řád
občanského sdružení „Pancake.CZÿ
se sídlem: Bezručova 867, Mladá Boleslav 293 01 („Sdruženíÿ)

1. Úvod
1. Občanské sdružení Pancake.CZ, se sídlem: Bezručova 867, Mladá Boleslav 293 01, IČO: 26 64
11 01 (dále jen „Sdruženíÿ), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky provedeným dne 11.9.2003 pod č.j. VS/1-1/54 987/03-R.
2. Valná hromada Sdružení vydává v souladu se stanovami Sdružení následující finanční řád,
který v souladu se stanovami Sdružení upravuje pravidla a způsob financování a výši všech
poplatků.

2. Jednorázové platby
1. Jednorázovou platbou se rozumí vstupní poplatek podle ustanovení Čl. 7 odst. 1a ii Stanov
Sdružení a administrativní poplatek podle ustanovení Čl. 7 odst. 1a iii Stanov Sdružení.
2. Platbu hradí každý člen Sdružení při svém přijetí do Sdružení. Platba je předána zástupci
OS, který vystaví členovi příjmový doklad.
3. Výše vstupního poplatku byla valnou hromadou Sdružení stanovena na 900,- Kč počínaje
1.1.2007. Výše administrativního poplatku je podle Čl. 7 odst. 1a iii Stanov Sdružení 100,Kč. Výši vstupního poplatku na dalši kalendářní roky odsouhlasuje Valná hromada.
4. Jednorázové platby jsou splatné do 30 dnů od přijetí člena do Sdružení.
5. V případě vystoupení člena ze Sdružení se mu jednorázové poplatky nevracejí.

3. Pravidelný měsíční členský poplatek
1. Pravidelný měsíční členský poplatek hradí každý člen Sdružení vždy nejpozději k patnáctému
dni následujícího měsíce.
2. Platba je hrazena na bankovní účet stanovený Radou pod variabilním symbolem, který byl
členovi přidělen Radou při přijetí do Sdružení.
3. Výše pravidelného měsíčního poplatku byla valnou hromadou Sdružení stanovena na 300,Kč měsíčně počínaje 1.1.2007. Výši pravidelného měsíčního poplatku na další kalendářní
roky odsouhlasuje Valná hromada.
4. Pokud nový člen začne používat síť Sdružení do patnáctého dne v měsíci včetně, uhradí celý
poplatek.
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5. Pokud nový člen začne používat síť Sdružení od šestnáctého dne v měsíci, neplatí za první
měsíc pravidelný měsíční členský poplatek.
6. Pokud člen ukončí nebo přeruší členství, je povinen zaplatit členský poplatek i za
započatý měsíc svého členství ve Sdružení.
7. Člen sdružení může uhradit do konce daného roku svůj členský poplatek pomocí
jednorázové čtvrtletní, pololetní nebo roční platby. Tyto platby musí být zaplaceny v řádném termínu, tedy do patnáctého dne prvního placeného měsíce. Není
dovoleno předplácet členský poplatek na další kalendářní rok z důvodu možnosti
změny výše členského poplatku valnou hromadou.

4. Změny a úlevy v poplatcích
1. Rada má právo přijmout měsíční členský poplatek formou bezplatně odpracovaných hodin,
např. při dobrovolné práci v orgánech rady.
2. Rada má právo ve výjimečných zvláště zřetelehodných případech poskytnout členovi úlevu
z platby měsíčního členského poplatku.

5. Sankce
1. Kontrola plateb je prováděna vždy 17. den v měsíci.
2. V případě neuhrazení některého členského poplatku je příslušnému členovi Sdružení zasláno
upozornění (písemně nebo mailem) pro zjednání nápravy v nejbližším možném termínu. Pokud člen nezjedná nápravu do 25. dne v měsíci, bude tomuto členu
zamezen přístup do počítačové sítě Sdružení.
3. Přístup do počítačové sítě bude znovu umožňen až po uhrazení všech svých závazků vůči
Sdružení.
4. V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem Sdružení může rada
Sdružení navrhnout valné hromadě jeho vyloučení ze Sdružení.

6. Způsob financování
1. Cílem činnosti Sdružení není dosažení zisku.
2. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného radou na
financování dalšího rozvoje Sdružení.
3. O investicích Sdružení rozhoduje Rada až do finanční výše stanovené organizačním řádem
Sdružení. O investicích nad tento rámec rozhoduje valná hromada. Při rozhodování bere
Rada v úvahu efektivnost vynaložené investice a její soulad s obecnými cíli Sdružení.

7. Platnost a účinnost finančního řádu
1. Tento finanční řád je platný a účinný dnem jeho schválení valnou hromadou Sdružení.
2. Tento finanční řád může být měněn pouze se souhlasem valné hromady Sdružení.
V Mladé Boleslavi dne 25. září 2006
Rada Sdružení „Pancake.CZÿ
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