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FINANČNÍ ŘÁD DcFreeNet z.s.
dále jen „spolek“
DcFreeNet z.s., se sídlem Kamenická 471/81,Děčín 2
Výbor spolku 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.
1) JEDNORÁZOVÉ PLATBY:
a) Jednorázovým poplatkem se rozumí vstupní členský poplatek do spolku.
b) Platba bude předána zástupci spolku, který vystaví členovi fakturu.
c) Členský poplatek je hrazen v hotovosti při zapojení nového člena. Členský
poplatek za vstup do spolku 0,-+ Kč.
d) V odůvodněných případech může výbor spolku odložit, rozdělit, snížit či zcela
prominout členský vstupní příspěvek.
2) PRAVIDELNÉ PŘÍSPĚVKY:
a) Měsíční členský příspěvek na využívání Internetu a jiných spolkem externě
nakupovaných služeb.
Pro rok 2020 je výše členského příspěvku stanovena na takto:
2Mbit/1Mbit
6Mbit/2Mbit
30Mbit/4Mbit
100Mbit/10Mbit
175Mbit/20Mbit

100,200,300,400,500,-

Wifi + kabel
Wifi + kabel
Wifi + kabel
Pouze kabelové přípojky
Pouze kabelové přípojky

Členský příspěvek se platí dopředným způsobem a je splatný do 20. dne v měsíci na
měsíc další.
3) PLATBY NOVÝCH ČLENŮ:
a) Nový člen hradí první členské příspěvky v poměrné výši za každý zbývající celý
den svého členství do konce probíhajícího měsíce, a to do 28. dne v měsíci po přijetí
člena.
4) PLATEBNÍ STYK:
a) Platba je hrazena na bankovní účet stanovený výborem pod variabilním
symbolem, který byl členovi přidělen. Údaje o platbě na účet spolku:
Majitel účtu, název účtu: DcFreeNet z.s.
Číslo účtu: 2100267107/2010 Variabilní symbol pro platbu: který byl přidělen
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5) MIMOŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:
a) Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle svého
uvážení činnost spolku.
6) ZMĚNY A ÚLEVY V PŘÍSPĚVCÍCH:
a) Výbor má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně odpracovaných
hodin, například při dobrovolné práci v orgánech výboru, spravováním počítačové sítě
spolku a podobně.
b) Výbor má právo ve výjimečných zvlášť zřetelně hodných případech poskytnout
členovi úlevu z platby členského příspěvku.
7) SANKCE:
a) Kontrola platby za využívání sítě (měsíční příspěvky) je prováděna 30. den
(27. nebo 28. den v případě měsíce února) v měsíci.
To jsou následující dni po splatnosti.
b) V případě neuhrazení členských příspěvku, bude příslušnému uživateli zamezen
přístup do sítě na dobu do zaplacení měsíčního příspěvku. Zamezení přístupu do sítě
neovlivňuje výši měsíčního příspěvku. Identifikátor je stejný jako při běžném placení.
c) Při hrubém porušování stanov a řádu spolku muže být člen vyloučen ze spolku
( viz. Provozní řád.). V tomto případě mu nenáleží jakákoliv náhrada ze strany spolku.
8) ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ:
a) Cílem činnosti spolku není dosažení zisku. Veškeré finanční prostředky musí být
použity pro další rozvoj a činnost spolku.
b) Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného
výborem na financování dalšího rozvoje spolku.
c) O investicích spolku rozhoduje výbor. Při rozhodování bere výbor v úvahu
efektivnost vynaložené investice a její soulad s obecnými cíli spolku.
9) VÝDAJE SPOLKU:
a) Režijní náklady spolku,
b) Platba internetové konektivity,
c) Platby za odběr elektřiny,
d) Platby za pronájmy,
e) Telefony,
f) Náklady spojené s povozem spolku,
g) Odměny administrátorům sítě.
O platbách za režijní náklady spolku rozhoduje výbor spolku.
10) DPH:
Spolek není plátcem DPH.
Aktualizace finančního řádu byla schválena výborem spolku "DcFreeNet" dne 21. 8. 2020
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