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Oslavany.NET, spolek 

 
Finanční řád 

 
 

Čl. I 
Úvod 

1. Tento finanční řád řeší pravidla a způsob financování a výši všech příspěvků spolku 
Oslavany.NET, spolek, se sídlem Padochovská 31, PSČ 664 12, IČ: 266 74 912 (dále 
jen „spolek“). 

2. Výbor spolku vydává souladu se stanovami spolku následující finanční řád, který v 
souladu se stanovami spolku upravuje pravidla a způsob financování a výši všech 
příspěvků.  

 
Čl. II 

Vstupní členský příspěvek 
1. Vstupním členským příspěvkem, se rozumí jednorázová platba (zápisné). 
2. Platbu hradí každý člen spolku při svém přijetí do spolku. Platba je hrazena převodem 

na účet stanovený výborem pod variabilním symbolem, který je novému členu 
výborem přidělen. Variabilní symbol je zároveň identifikační číslo člena a je tedy pro 
každého člena jedinečný. 

3. Výše vstupního členského příspěvku je stanovena členskou schůzí na 1.000,- Kč.  
4. Vstupní členský příspěvek je splatný do 14 dnů od přijetí člena do spolku.  
 

Čl. III 
Pravidelný měsíční příspěvek 

1. Pravidelný měsíční příspěvek, hradí každý člen spolku vždy do 10. dne měsíce, ke 
kterému se příspěvek vztahuje.  

2. Platba je hrazena na bankovní účet stanovený výborem pod variabilním symbolem, 
který byl členovi přidělen výborem při přijetí do spolku a je zároveň identifikační číslo 
člena.  

3. Výše pravidelného měsíčního příspěvku je stanovena členskou schůzí na 390,- Kč 
měsíčně.  

4. Tento příspěvek zahrnuje:  
• Připojení jednoho přípojného místa člena ke spolkové metropolitní síti spolku 

včetně zapůjčení potřebného zařízení k realizaci připojení po dobu členství ve 
spolku. 

• Jednu privátní IPv4 adresu a jeden IPv6 PD připojené plnohodnotně do spolkové 
metropolitní sítě Oslavany.NET. Každá další IP adresa je poskytnuta dle možností 
infrastruktury sítě, o čemž je oprávněn rozhodovat, na základě žádosti člena, 
výbor spolku, jakož i o specifikách těchto dalších IP adres. 

• Možnost bezplatného zapůjčení jednoho Wi-Fi routeru dle aktuální nabídky. 
• Možnost využít připojení k Internetu prostřednictvím spolkové metropolitní sítě. 
• Možnost využít službu Sledovanitv.cz dle aktuálních sjednaných podmínek 

s dodavatelem 
• Možnost bezplatného využití dalších síťových a IT prostředků ve spolkové 

metropolitní síti pro nekomerční použití po schválení spolkovým výborem 
(webhosting, VoIP, e-mail,…). 

• Možnost bezplatné účasti na technických školeních pořádaných spolkem. 
• Možnost bezplatných osobních technických konzultací. 
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5. Pouze v zájmu rozvoje, zkvalitnění a budování infrastruktury sítě, je výbor spolku 
oprávněn jednat v individuálních výjimečných případech o výši pravidelného měsíčního 
příspěvku, a to vždy v souladu s principem rovného zacházení s členy (například 
v případě druhého přípojného místa).  

6. Výbor spolku je oprávněn prominout zaplacení příspěvku, který je člen povinen zaplatit 
podle tohoto finančního řádu, v případě, že se člen dostane do zvláště těžké životní 
situace. 

 
Čl. IV 

Sankce 
1. Kontrola plateb je prováděna vždy ke konci kalendářního měsíce.  
2. V případě neuhrazení jakéhokoliv sjednaného příspěvku, je provinivší se člen spolku 

upozorněn, aby zjednal nápravu. Pokud takto neučiní ve lhůtě 14 kalendářních dnů od 
prvního upozornění, bude tomuto členu zamezen přístup do spolkové metropolitní sítě.  

3. Přístup do spolkové metropolitní sítě bude členu znovu umožněn až po uhrazení všech 
jeho závazků vůči spolku, případně sjednání postupného splácení závazků se 
spolkovým výborem. Nestane-li se tak do 3 měsíců od upozornění, bude mu 
automaticky pozastaveno členství a po uplynutí 4. měsíce od upozornění, jeho členství 
ve spolku rozhodnutím spolkového výboru zaniká. 

4. V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem spolku nebo 
neuhrazení svých závazků vůči spolku do 6 po sobě jdoucích měsíců, bude člen 
rozhodnutím spolkového výboru vyloučen ze spolku. 
 

Čl. V 
Způsob financování 

1. Cílem činnosti spolku není dosažení zisku.  
2. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného 

výborem na financování dalšího rozvoje spolku.  
3. Spolek hospodaří s majetkem, jehož zdrojem jsou zejména: 

• členské příspěvky členů spolku 
• dary a jiná plnění fyzických a právnických osob 
• hospodářský výsledek z podnikatelské činnosti spolku (zejména v oblasti 

softwarových a hardwarových služeb, poskytování připojení k internetu, datových 
okruhů, VoIP, ...) 

4. Nákladem spolku jsou zejména : 
• Nákup zařízení pro budování, rozvoj, modernizaci a údržbu spolkové 

metropolitní sítě 
• Náklady na zajištění provozu spolkové metropolitní sítě a spolku 
• Platby za zajištění připojení spolkové sítě do NIXu a mezinárodního internetu 
• Platby za služby třetích stran pořízených pro členy spolku 
 

5. Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného výborem. 
6. Účetní uzávěrka musí být projednána výborem nejpozději do konce dubna 

následujícího roku. 
7. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá výbor ke schválení 

členské schůzi. 
 

Čl. VI 
Bankovní spojení, ostatní 

1. Bankovní spojení pro placení členských příspěvků: 2700052898/2010. 
2. Bankovní spojení pro ostatní platby (VoIP, přeprodej HW, služby pro nečleny, atd …): 

2101355889/2010. 
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3. Na členské příspěvky není vystavena faktura, ale potvrzení o přijetí členského 
příspěvku. Tyto potvrzení jsou vystaveny pro všechny přijaté příspěvky aktuálního 
kalendářního měsíce nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. 

4. Ostatní platby dle bodu 2. tohoto odstavce jsou vždy hrazeny na základě vystavené 
faktury. 

5. Veškeré předepsané členské příspěvky, zaplacené členské příspěvky, potvrzení o 
zaplacení členského příspěvku a faktury jsou dostupné na intranetu spolku v sekci 
„PLATBY A FAKTURY“. 

 
 
 
Účinnost v okamžiku schválení členskou schůzí 29.6.2022 18.16 hod. 
 
 
V Oslavanech dne 29.6.2022 
 
 
 
Martin Černý - předseda 
 
 
 
David Kyselák - místopředseda 
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