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1. Úvod

1.1. Občanské sdružení ErnetFree, se sídlem v: Přerov nad Labem 289 16, čp. 
249, IČO: 27004171 (dále jen "Sdružení"), vzniklo registrací u Ministerstva 
vnitra České republiky provedeným dne 10.8.2005 pod č.j. VS/1-1/61525/05-
K .

1.2.  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 členských příspěvků.

2. Pravidelný měsíční členský příspěvek
2.1.  Pravidelný měsíční členský příspěvek se hradí vždy do 15. dne v témže 

měsíci.

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

2.3. Výše pravidelného členského příspěvku byla usnesením valné hromady 
stanovena na 500,- Kč pro kalendářní rok 2005 a další.

2.4.  Nový člen hradí první členské příspěvky v poměrné výši za každý 
zbývající celý den svého členství do konce probíhajícího měsíce, a to do 15. 
dne následujícího měsíce po přijetí člena.

3. Mimořádný členský příspěvek
3.1.  Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle 

svého uvážení činnost sdružení.
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4. Změny a úlevy v příspěvcích
4.1.  Rada má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně 

odpracovaných hodin, například při dobrovolné práci v orgánech rady, 
spravováním počítačové sítě sdružení a podobně.

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

5. Sankce

5.1.  Není-li členský příspěvek uhrazen včas, nebo projde-li lhůta nesplacené 
pohledávky, může Rada členovi omezit nebo zastavit služby poskytované 
Sdružením, a to až do doby uhrazení pohledávky.

5.2.  V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem 
sdružení může rada sdružení navrhnout valné hromadě jeho vyloučení ze 
sdružení.

6. Způsob financování

6.1. Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku.

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

6.3. O investicích sdružení rozhoduje Rada. Při rozhodování bere Rada v úvahu 
efektivnost vynaložené investice a její soulad s obecnými cíli sdružení.

7. Evidence majetku

7.1. Pořízený majetek do 40tis korun českých nebude podléhat evidenci 
z důvodu vysokého morálního zastarávání

Finanční řád byl schválen valnou hromadou sdružení "ERnetFree" dne 9.8.2008
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