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P Ř Í S P Ě V K O V Ý  Ř Á D  

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

 

1. Tento příspěvkový řád se zřizuje v souladu s ustanovením stanov Mendelovy společnosti pro 
včelařský výzkum, o. s., (dále jen „společnost“) za účelem určení způsobu placení zápisného a 
členských příspěvků členů společnosti a také za účelem určení způsobu řešení situací, kdy 
členové neplní své povinnosti řádné platby. Tímto příspěvkovým řádem se rovněž vymezují 
povinnosti a kompetence jednatele pověřeného vedením členské evidence a některých dalších 
funkcionářů společnosti. 

2. Zápisné a členské příspěvky jsou vybírány za účelem pokrytí výdajů společnosti nezbytných 
na vedení evidence členské základny, na poštovné a na další činnosti společnosti v souladu se 
stanovami a plněním cílů činnosti společnosti. 

3. Povinnost platit zápisné a členský příspěvek a důsledky jejich nezaplacení jsou vymezeny 
stanovami společnosti. 

4. Vyznačováním údajů v členské evidenci dle vnitřního předpisu společnosti (pro účely tohoto 
řádu, např. zánik členství z důvodů odmítnutí zaplatit členský příspěvek, platby zápisného a 
členských příspěvků apod.) je pověřen jednatel společnosti. 

 

Článek II 

Výše zápisného a členského příspěvku a jejich způsob úhrady 

 

1. Výši zápisného a minimální výši členského příspěvku na člena a rok schvaluje sněm  
společnosti vždy s účinností k 1. lednu následujícího roku.  

2. Čestní členové společnosti jsou od plateb zápisného a členských příspěvků osvobozeni. Od 
plateb jsou osvobozeni také ti členové, u kterých tak rozhodne výkonná rada společnosti na 
odůvodněný návrh předsedy. 

3. Nový člen platí zápisné jen v roce vstupu do společnosti. Současně s tím hradí členský 
příspěvek za kalendářní rok, v němž mu vzniklo členství ve společnosti. Platba zápisného a 
členského příspěvku tvoří úhrnem výši tzv. vstupního členského příspěvku. 

4. Členský příspěvek platí členové nejpozději do konce března roku, za který má být členský 
příspěvek zaplacený. 
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5. Zápisné a členský příspěvek hradí členové následujícími způsoby: 

a. Bezhotovostním převodem na účet společnosti 2000688625/2010 vedený u Fio banky, 
a.s. s vyznačením variabilního symbolu, který je složen z čísla letopočtu roku, ke 
kterému má být příspěvek připsán a čtyřmístného členského čísla. Jestliže jde o platbu 
za více let najednou, úvodní čtyřčíslí letopočtu odpovídá letopočtu nejvyššímu a 
platba je rozepsána i do všech předešlých let, ve kterých příspěvek nebyl uhrazen. 
Dokladem o zaplacení příspěvku je výpis z bankovního účtu člena anebo poštovní 
poukázka. 

b. Hotovostní platbou u jednatele společnosti, v tomto případě obdrží člen potvrzení o 
přijaté platbě (pokladní příjmový blok), který je dokladem o zaplacení. 

 

Článek III 

Nezaplacení zápisného a členského příspěvku 

 

1. Členové, kteří nesplnili svoji povinnost platit členský příspěvek ani do konce října roku, ve 
kterém má být příspěvek zaplacen, jsou vyzváni doporučeným dopisem k zaplacení 
s vyznačením poučení o povinnosti platit členský příspěvek a následcích při jeho nezaplacení 
s odkazem na stanovy a příspěvkový řád (výzva, viz příloha). Jestliže člen nezaplatí členský 
příspěvek do jednoho měsíce ode dne odeslání výzvy, provede se v členské evidenci zápis 
záznamem o zániku členství z důvodu odmítnutí zaplatit členský příspěvek. Stejně se 
postupuje, pokud pošta vrátí upomínku či výzvu jako nepřijatou, nedoručitelnou, 
nevyzvednutou nebo z jiného důvodu, pro který pošta zásilku nemohla doručit. 

2. Nezaplacení zápisného či členského příspěvku, výzva ani zánik členství z důvodu odmítnutí 
zaplatit členský příspěvek nemá účinek, pokud: 

a. člen příspěvek zaplatil a došlo tak pouze k chybě při zápisu do členské evidence 

společnosti (člen doložil zaplacení potvrzením o platbě či uvedením platebních údajů); 

b. člen nemohl zaplatit z důvodů zvlášť hodných zřetele a své pochybení napravil 
v přiměřené lhůtě (například zdravotní důvody); 

c. tak rozhodne předseda společnosti na odůvodněný návrh jednatele (tzv. prominutí 

zaplacení členského příspěvku). Návrh na prominutí může jednatel učinit jen tehdy, 
pokud to považuje za odůvodněné a dluh na členských příspěvcích je starší dvou let a 
po tuto dobu společnost člena na dluh nijak neupozornila žádnou z forem 
předepsaných tímto řádem. Člen přitom odůvodněně požádal jednatele společnosti o 
prominutí platby a jeví zájem o pokračování svého členství. 

3. Nezaplacení vstupního členského příspěvku se řeší dle stanov společnosti a směrnice pro 
vedení členské evidence. 
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Článek IV 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Výklad tohoto příspěvkového řádu provádí revizor společnosti. 

2. Odvolání proti rozhodnutí jednatele se uplatňují k projednání u revizora společnosti. 
Rozhodnutí revizora společnosti je konečné. 

3. Příspěvkový řád navrhuje kancelář společnosti a schvaluje výkonná rada společnosti. 

4. Platnost příspěvkového řádu trvá od jejího přijetí výkonnou radou společnosti až do přijetí 
následující novelizace. 

5. Tento příspěvkový řád přijala výkonná rada MSVV, o.s. na svém zasedání dne 23. 5. 2015. 

P ř í l o h a  p ř í s p ě v k o v é h o  ř á d u  

 

VÝZVA 

doporučený dopis 

    

Vážený(á) pane/paní xxx, 

při kontrole placení členských příspěvků jsme zjistili, že jste nezaplatil(a) členský příspěvek za období 
xxx v úhrnné výši xxx Kč. Tímto Vás vyzýváme, abyste bez zbytečného odkladu členský příspěvek 
poukázal(a) na účet 2000688625/2010 s použitím variabilního symbolu xxxxxxxx (viz přiložená 
složenka). 

Dle stanov MSVV, o. s., čl. IV, odst. 5, písm. b) je povinností člena platit členské příspěvky. 
Nesplnění této povinnosti je důvodem k zániku členství dle čl. IV, odst. 3, písm. d) stanov. Pokud 
členský příspěvek nezaplatíte do jednoho měsíce ode dne odeslání tohoto dopisu, Vaše členství 
zanikne a v členské evidenci bude proveden zápis záznamem o zániku Vašeho členství z důvodu 
odmítnutí zaplatit členský příspěvek.  

Předpokládáme, že k nezaplacení příspěvku došlo nedopatřením. Pokud jste příspěvek již zaplatil(a), 
doložte to do jednoho měsíce od doručení tohoto dopisu, kopií dokladu o provedení platby. 

 

Ing. Květoslav Čermák, CSc. – předseda v. r. 

Ing. Karel Skřivánek – místopředseda v. r. 

Ing. Josef Kala v. r. 

RNDr. Leopold Matela v. r. 

 
 
Brantice 23. května 2015 
 


