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Finanční řád czela.net z.s. 

Čl. 1 Základní ustanovení 

1. Spolek czela.net z.s. se sídlem: J.A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, IČ: 
26 62 70 43 (dále jen „Spolek“) vydává v souladu se stanovami Spolku 
následující finanční řád, který upravuje pravidla a způsob financování a výši 

všech členských příspěvků. 

Čl. 2 Pravidelný členský příspěvek 

1. Výše pravidelného členského příspěvku je uvedena ve stanovách Spolku. 

2. Pravidelný členský příspěvek hradí každý člen Spolku vždy k prvnímu dni 
daného měsíce, se splatností do 15. dne měsíce. 

3. Platba je hrazena na bankovní účet Spolku stanovený Radou pod variabilním 
symbolem, který byl členovi přidělen. 

Čl. 3 Mimořádný členský příspěvek 

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

Čl. 4 Změny a úlevy v příspěvcích 

1. Rada má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně odpracovaných 

hodin, například při dobrovolné práci v orgánech Spolku. 

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

Čl. 5 Sankce 

1. Není-li členský příspěvek uhrazen včas, nebo projde-li lhůta nesplacené 

pohledávky za členem, následuje automatické pozastavení členství až do doby 
jejího úplného uhrazení. 

2. V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem 

Spolku může rada schválit jeho vyloučení ze Spolku. 

Čl. 6 Způsob financování 

1. Cílem činnosti Spolku není dosažení zisku. 

2. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu 
schváleného valnou hromadou 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 cíli Spolku. 

4. Do okamžiku schválení rozpočtu pro příslušný kalendářní rok smí Spolek a jeho 
orgány, pokud měly schválený rozpočet, hospodařit měsíčně s částkou 
srovnatelnou se skutečným čerpáním měsíční částky rozpočtu odpovídajícího 

měsíce minulého roku navýšeným o 10% této částky. 
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Čl. 7 Závěrečná ustanovení 

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