FINANČNÍ ŘÁD Hranice.net, z.s.
Čl. I. - Pravidelné platby:
Platby členských příspěvku při využívání sítě Hranice.net, z.s. (dále jen „Spolek“) jsou určeny
následovně:
a) Měsíční členský příspěvek na využívání Internetu a jiných Spolkem externě nakupovaných
služeb je stanoven pro jednoho člena spolku. Výše tohoto členského příspěvku je stanovena na
150,- Kč (stopadesátkorunčeských). Členský příspěvek je splatný do 15. dne daného kalendářního
měsíce.
b) Spolek umožňuje předplácení členského příspěvku na delší časová období.
Čl. II. - Platby nových členů:
a) Využívání technických prostředků Spolku pro nového člena je do konce měsíce, ve kterém byl
připojen zdarma
b) Po souhlasu rady spolku lze uhradit instalovaný hardware postupným splácením ceny
maximálně ve 12 měsíčních splátkách. Do úplného zaplacení ceny zůstává zařízení ve vlastnictví
Spolku, poté přechází do vlastnictví člena. Zajištění úplného zaplacení ceny se provede směnkou
na částku ve výši ceny instalovaného zařízení. Po zaplacení instalovaného zařízení dojde
k navrácení směnky členovi.
Čl III. - Jednorázové platby:
a) Jednorázovým poplatkem se rozumí vstupní členský poplatek do Spolku.
b) Vstupní členský poplatek hradí každý nový člen ve výší 1 000,- Kč (jedentisíckorunčeských)
c) V případě, že člen vystoupí ze Spolku do 3 měsíců od vstupu, je mu vráceno 50% ze
zaplaceného vstupního členského poplatku, pokud Radu spolku o vrácení členského poplatku
požádá.
d) Po uplynutí tříměsíční lhůty se členský poplatek nevrací.
e) Zájemce o internet má možnost připojení na omezenou dobu max. 3 po sobě jdoucí měsíce/rok
v testovacím režimu ve stávající síti. Náklady spolku, které je nutno kompenzovat, jsou 300,- Kč
za měsíc bez počáteční instalace. Potřebný hardware lze zapůjčit a je zahrnut v nákladech Spolku.
Zájemce se nestává členem Spolku.
Čl. IV. - Platební styk:
Platbu příspěvku v hotovosti lze provést následujícími způsoby:
1) správci sítě při připojování
2) složenkou (doba realizace cca 7 pracovních dní)
3) příkazem k úhradě
Číslo účtu: 2300075804
Kód banky: 2010 (FIO)
Variabilní symbol pro platbu: členské číslo – sděleno při připojení
Čl. V. - Sankce:
a) Kontrola platby za využívání sítě (měsíční příspěvky) je prováděna v prvním týdnu
následujícího měsíce (popř. po doručení výpisu z banky).
b) V případě neuhrazení členských příspěvků bude příslušnému uživateli zamezen přístup do sítě
na dobu do zaplacení měsíčního příspěvku. Zaplacením se v tomto případě rozumí zaúčtování
platby v informačním systému Spolku. Není možné zaúčtovat platbu dříve, než se objeví na
bankovním výpisu. V oprávněných případech (prokazatelné doložení provedené platby jiným
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způsobem) je možno přístup k síti dočasně povolit. Technické provedení těchto sankcí může být
upraveno Provozním řádem Spolku.
c) Na nezaplacení členských příspěvků bude člen upozorněn emailem nebo telefonicky nebo
informací na internetové stránce Spolku.
d) Zamezení přístupu do sítě neovlivňuje výši měsíčního příspěvku. Identifikátor (variabilní
symbol) pro kontrolu platby je členské číslo člena Spolku.
e) V případě nehrazení členských poplatků po dobu tří po sobě následujících měsíců, bude
následně automaticky pozastaveno členství v Hranice.net, z.s. na dobu 6 měsíců. Pokud člen
kdykoliv v této 6 měsíční době dorovná své závazky za předchozí tříměsíční členské období, bude
mu členství obnoveno k 1. dni následujícího měsíce s tím, že se předpokládá, že své členské
povinnosti bude nadále plnit a nebude mu zároveň účtován nový vstupní poplatek. Pokud však
člen své závazky v 6-ti měsíční pozastavovací lhůtě nevyrovná, bude jeho členství v Hranice.net,
z.s. po uplynutí 6-ti měsíční lhůty ukončeno bez náhrady. Pokud se bude chtít opět stát členem
Hranice.net, z.s., bude třeba nejprve uhradit předchozí závazky a zaplatit nový vstupní členský
poplatek ve výši 1000,- Kč.
Pertoltice 20. 11. 2015
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