
PLATEBNÍ ŘÁD 

spolku AKU-BAT CZ, z.s., IČ: 06286429, se sídlem Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1  

(dále jen „Spolek“) 

1. Placení členských příspěvků a poplatků za služby je jednou ze základních povinností členů 

Spolku. Poplatkem za služby se rozumí poplatek za služby poskytované členům Spolku 

na základě smlouvy uzavřené mezi Spolkem a řádným členem Spolku.  

2. Spolek poskytuje svým členům v průběhu roku služby dané jeho základním posláním a 

cíli spočívající zejména ve službách propagačních a networkingových (propagace členů 

na akcích pořádaných Spolkem, na jeho webových stránkách, a ve všech dalších 

materiálech a tiskovinách, které Spolek vydává, prosazování společných zájmů členů); 

informačních (pravidelné zasílání informací o aktivitách Spolku a dění v oboru, informace 

o akcích pořádaných v oboru, legislativní monitoring) a individuálních (realizace projektů 

dle zájmu člena specifikovaných ve smlouvě). Obsah a rozsah služeb poskytovaných 

Spolkem je specifikován ve smlouvě, kterou Spolek uzavře s členem Spolku. Smlouva 

může být uzavřena pouze formou potvrzení do e-mailu nebo konkludentně, tj. spolek 

poskytuje služby na základě zaplacení členského příspěvku bez nutnosti další úpravy práv 

a povinností vyplývajících ze stanov a poplatkového řádu. K úhradě těchto služeb slouží 

poplatek za služby. Spolek může poskytovat další služby za smluvní ceny na základě 

smluv uzavřených se členy Spolku.  

3. Smlouvy o poskytování služeb budou uzavírány na dobu určitou po celou dobu trvání 

členství člena ve Spolku.  

4. Příspěvek a poplatek za služby se hradí jednou ročně předem. První příspěvek a poplatek 

za služby je splatný do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém vstoupil člen 

do Spolku. Příspěvek a poplatek za služby na další roční období je splatný vždy do konce 

měsíce, který následuje po měsíci, který se svým označením shoduje s měsícem, ve 

kterém vzniklo členovi členství, a to formou bankovního převodu na účet Spolku, pokud 

mezi představenstvem a členem nebude dohodnut jiný způsob platby. Spolek vystaví 

členovi proforma fakturu k úhradě příspěvku a služeb poskytovaných členům a zašle mu 

ji e-mailem. Jako variabilní symbol slouží číslo zálohové faktury. Po uhrazení obdrží člen 

e-mailem potvrzení o úhradě nebo fakturu. Na výslovnou žádost člena zašle Spolek 

fakturu i poštou. 

5. Pokud je žádost o členství zamítnuta, zabezpečí výkonný ředitel vrácení případně již 

zaplaceného příspěvku a poplatku za služby žadateli bez zbytečného odkladu po tomto 

rozhodnutí. V případě, že valná hromada k odvolání žadatele rozhodne o jeho přijetí za 

člena Spolku, musí žadatel uhradit vrácený příspěvek a poplatek za služby nejpozději do 

10 dnů od doby, kdy bylo žadateli rozhodnutí valné hromady o přijetí oznámeno.  

6. Představenstvo má právo snížit příspěvek a poplatek za služby členovi, který je aktivně 

zapojen do práce v expertních komisích, pracovních skupinách či jiných aktivitách Spolku 

v souladu s vnitřními předpisy. Představenstvo má právo snížit příspěvek a poplatek za 



služby ve výjimečných odůvodněných případech, které nejsou uvedené ve vnitřních 

předpisech Spolku, důvody je povinno uvést ve své příští zprávě předkládané valné 

hromadě. 

7. Z důvodu zvláštního zřetele hodných, mezi něž patří zejména hospodářská či sociální 

situace a poměry člena, je představenstvo oprávněno na základě žádosti člena a na 

přechodnou dobu, maximálně na dobu 1 roku snížit či zcela prominout úhradu příspěvku 

a poplatku za služby. Rozhodnutí představenstva o snížení či prominutí úhrady příspěvku 

musí být řádně odůvodněno. Žádost o snížení či prominutí úhrady příspěvku a poplatku 

za služby může člen podat i opakovaně. 

8. Každý člen se zavazuje uhradit příspěvek a poplatek za služby nejpozději 7 pracovních 

dnů před konáním valné hromady a bere na vědomí, že v případě porušení této 

povinnosti pozbývá hlasovacích práv na valné hromadě svolané v termínu dle předchozí 

věty. 

9. Výše členského příspěvku je stanovena následovně: 

Členský příspěvek je stanoven na 6 000 Kč (slovy šest tisíc korun českých) + DPH, pro 

členy představenstva na 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) + DPH. Výši členského 

příspěvku je možné z výše uvedených důvodů snížit. Fakturu na členský příspěvek je 

možné vystavit v jiné měně, pokud o to člen včas požádá. Na převod částky do cizí měny 

se použije kurz platný v den vystavení faktury. 

10. Výše poplatku za služby je stanovena následovně: 

Výše poplatku za služby je stanovena na 54 000 Kč (slovy padesátčtyři tisíc korun českých) 

+ DPH, pro členy představenstva na 90 000 Kč (slovy devadesát tisíc korun českých) + 

DPH. Výši poplatku za služby je možné z výše uvedených důvodů snížit. Fakturu na 

poplatek za služby je možné vystavit v jiné měně, pokud o to člen včas požádá. Na převod 

částky do cizí měny se použije kurz platný v den vystavení faktury. 

 

 

Tento platební řád byl schválen na valné hromadě dne 4. 2. 2020 a nabývá účinnosti dne 4. 2. 

2020. 


