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R O Z H O D N U T Í 

Spolek EDUCANOVA, z.s., IČ: 06445861, se sídlem Želatovská 2669/20, 750 02 Přerov (dále jen „spolek“) 

rozhodl statutárním orgánem – předsedou Mgr. Janem Greplem, o členských příspěvcích ve spolku – příspěvku 

za prodlení s povinností uhradit členský příspěvek, 

t a k t o : 

I. Stanovuje se výše členského příspěvku za prodlení člena spolku s povinností uhradit členský 

příspěvek stanovený stanovami spolku či rozhodnutím příslušného orgánu spolku ve výši 50,- 

Kč (slovy: padesát korun českých). 

II. Příspěvek dle předchozího odstavce může spolek vůči členovi, který je v prodlení s povinností 

uvedenou v předchozím odstavci, požadovat za předpokladu, že členovi zašle písemně na 

adresu člena zapsanou ve spolkovém seznamu členů výzvu k zaplacení členských příspěvků, se 

kterými je člen v prodlení. Za písemnou výzvu se pro účely tohoto rozhodnutí považuje 

písemnost zaslaná členovi spolku prostřednictvím držitele poštovní licence. Za doručenou 

výzvu se považuje i výzva, kterou si člen spolku nevyzvedl nebo její převzetí odmítl; v takovém 

případě se výzva považuje za doručenou desátým dnem po jejím odeslání, v ostatních 

případech dnem převzetí zásilky členem spolku. 

III. Členský poplatek dle tohoto rozhodnutí je splatný do 5 dnů od doručení písemný výzvy dle 

předchozího odstavce, a to formou bezhotovostní platby na bankovní účet spolku: 

2701296149/2010 pod VS 122018 a SS v podobě prvních 6 číslic z rodného čísla člena. 

 

Odůvodnění: 

Spolek rozhodl, jak je uvedeno výše, vzhledem ke zkušenosti s členy spolku, kteří ani na elektronickou výzvu 

neuhradili příslušný členský příspěvek, a to ať již vstupní členský příspěvek, členský příspěvek spojený s účastí 

člena na akci pořádané spolkem, či jiného členského příspěvku stanoveného vnitřním dokumentem spolku či 

rozhodnutím orgánů spolku. Účelem rozhodnutí je kompenzovat náklady spolku s odesláním písemné výzvy. 

Výše členského příspěvku vychází z ceny za přepravu zásilky vnitrostátním držitelem poštovní licence a ceny 

pořízení výzvy a obálky, kdy poštovné za doporučené psaní u České pošty, s.p. činí ke dni rozhodnutí 42,- Kč. 

 

V Přerově dne 14. 5. 2018 

 „l. s.“ Mgr. Jan Grepl 

 předseda spolku 
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Dne: 
Jméno a příjmení: 
Potvrzuji převzetí této písemnosti: 

Poučení: Proti rozhodnutí spolku lze podle § 258 a § 259 občanského zákoníku podat žalobu na  určení 

 neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o 

 rozhodnutí dozvěděl, k Okresnímu soudu v Přerově. 
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