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PŘEDPIS ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 
 
Zasedání nejvyššího orgánu spolku stanovilo dne 11. 5. 2022 výši a způsob úhrady 

členských příspěvků s účinností od 12. 5. 2022:  

 
Článek I 

Způsob úhrady 
1. Členské příspěvky jsou hrazeny výhradně bezhotovostně, a to na účet spolku.  

2. Každá platba musí být označena variabilním symbolem (členským číslem), který je 

každému členu přiřazen při vstupu do spolku.  

 
Článek II 

Druhy členských příspěvků 

1. Členské příspěvky se dělí na:  

a) vstupní členský příspěvek, 

b) členský příspěvek na činnost, 

b) mimořádné členské příspěvky,  

c) nahodilé členské příspěvky.  

 
Článek III 

Vstupní členský příspěvek 

1. Výše vstupního členského příspěvků činí:  

a) 1 000 Kč pro fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR 

b) 10 000 Kč pro právnické osoby se sídlem na území ČR 

2. Úhrada vstupního příspěvku je podmínkou vzniku členství, vyjma případů čestného 

členství.  

 
Článek IV 

Členský příspěvek na činnost  

1. Příspěvek na činnost je roční a je stanoven ve výši:  

a) 300 Kč pro fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR  

b) 3 000 Kč pro právnické osoby se sídlem na území ČR  

2. Příspěvek na činnost je splatný předem vždy k 31. březnu běžného roku.  

3. V kalendářním roce, kdy člen uhradil vstupní členský příspěvek je člen osvobozen od 

placení příspěvku na činnost.  

 
Článek IV 

Mimořádné členské příspěvky 

1. Nejvyššího orgán spolku může svým rozhodnutím při mimořádných událostech 

rozhodnout o mimořádných členských příspěvcích.  
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Článek V 
Nahodilé členské příspěvky 

1. Člen spolku může na základě svého rozhodnutí přispět na činnost spolku formou 

nahodilého členského příspěvku. Výše nahodilého členského příspěvku není omezena. 

 

Článek VI 
Snížené členské příspěvky 

 
1. Snížený vstupní členský příspěvek pro studenty starší 18 let až do věku max. 26 let a pro 

držitele průkazu ZTP a ZTP/P činí 500 Kč. 

2. Pro uznání sníženého vstupního příspěvku je u studentů potřeba doložit k písemné 

přihlášce kopii potvrzení o studiu; u držitele průkazu ZTP a ZTP/P je potřeba doložit 

k písemné přihlášce kopii průkazu ZTP a ZTP/P. 

 

Schválil: Nejvyšší orgánu spolku – zakládající členové  

Ve Vražkově dne 11. 5. 2022 

 


