
Předpis hrazení členských příspěvků

1. Vysvětlení pojmů:

Zdroj: (energetickým) zdrojem se rozumí malá vodní elektrárna, která je v provozu.

Výkon: výkonem se rozumí instalovaný (dosažitelný) výkon zdroje, který je v provozu.

Instalovaný (dosažitelný) výkon svých zdrojů dokládá člen čestným prohlášením (PŘÍLOHA
Č.  1)  na  předepsaném  formuláři.  Vedení  svazu  má  pravomoc  kontroly  těchto  údajů,
kontrolovaný člen je při kontrole povinen poskytnout nezbytnou součinnost.

V případě uvedení dosažitelného výkonu do čestného prohlášení, který se liší od výkonu
instalovaného, provede vedení svazu kontrolu a odsouhlasení uvedených hodnot.

Výkon zdrojů člena:

Výkon zdrojů člena – fyzické osoby.

Rozumí se součtový instalovaný (dosažitelný) výkon všech MVE člena, včetně jeho podílů při
více společnících a včetně instalovaných (dosažitelných) výkonů v právnických osobách, v
nichž  má člen podíl  (jejich část  dle  výše podílu),  pokud tato  právnická  osoba sama není
členem SPVEZ, z. s.

Výkon zdrojů člena – právnické osoby.

Rozumí  se  součtový  instalovaný  (dosažitelný)  výkon  všech  zdrojů  této  právnické  osoby,
včetně  instalovaných  (dosažitelných)  výkonů  dceřiných  společností  této  právnické  osoby,
pokud samy nejsou členy SPVEZ, z. s.

Za člena svazu – právnickou osobu, vystupuje vůči svazu její statutární zástupce, nebo jím
pověřená osoba.
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2. Sazebník výše členských příspěvků.

Členský příspěvek je dvousložkový a je tvořen součtem základní sazby a pohyblivé sazby dle
velikosti zdroje člena.

Každý člen může dobrovolně uhradit i vyšší členský příspěvek, než mu určuje předpis.

Základní sazba pro všechny členy SPVEZ, z. s., činí 500 Kč/rok.                                          

Pohyblivá sazba dle velikosti zdroje (hraniční hodnoty se zaokrouhlují směrem dolů)

Fyzická osoba bez zdroje                 0

Právnická osoba bez zdroje       10 000,- Kč/rok

Fyzická i právnická osoba se zdrojem:

           0  -  10 kW                                    0

         10  -  20 kW                                  500,- Kč/rok

         20  -  35 kW                               1 500,- Kč/rok

         35  -  50 kW                               3 000,- Kč/rok

        50  -  100 kW                              5 000,- Kč/rok

       100  -  200 kW                             7 500,- Kč/rok

       200  -  500 kW                           10 000,- Kč/rok

       500  -  1 000 kW                        15 000,- Kč/rok

        nad 1 000 kW                            20 000,- Kč/rok

3. Alternativní stanovení pohyblivé sazby členského příspěvku

Na základě  písemné nebo elektronické  žádosti  člena,  zaslané  vedení  svazu nejpozději  do
konce měsíce března příslušného roku (PŘÍLOHA Č. 2), stanoví vedení svazu pohyblivou
sazbu jako 1% tržeb z MVE za uplynulý kalendářní rok, zaokrouhlené na celé tisícikoruny
nahoru, tržby žadatel doloží příslušnými výpisy zúčtování OTE a fakturami za dodávku silové
elektřiny, příslušnými  k uplynulému kalendářnímu roku.
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4. Snížení nebo prominutí platby členského příspěvku (amnestie).

Na základě písemné žádosti člena, ze závažných důvodů, může vedení svazu na návrh dozorčí
rady snížit, nebo zcela prominout, úhradu pohyblivé částky členského příspěvku.

5. Splatnost členského příspěvku

Členský příspěvek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku na účet
svazu (č. účtu: 44733011/0100).

Jakékoliv změny, mající vliv na výši členského příspěvku, je člen povinen nahlásit vedení
svazu do třiceti dnů od jejich vzniku.

Tento předpis byl schválen valnou hromadou SPVEZ, z. s., dne 18. 3. 2017
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Předpis hrazení členských příspěvků

PŘÍLOHA  Č.  1

Čestné prohlášení 

Evidenční číslo člena (č. leg.)    ….......………………………………………………

Jméno, příjmení, titul  /název firmy/ 

………………………………………………………………………………………..

Adresa /sídlo 

 ………………………………………………………………………………………..

Prohlašuji, že součet všech instalovaných – dosažitelných (nehodící se škrtněte) výkonů mých
zdrojů činí

                              …………………..………… kW.

Pohyblivá část mého členského příspěvku tedy činí  ……………………… Kč/rok.

V  ……………………………………..                           dne ……………………………….

Podpis člena /statutárního orgánu/  …………………………………………………………….
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Předpis hrazení členských příspěvků

PŘÍLOHA  Č.  2

 

Žádost o alternativní stanovení pohyblivé sazby členského
příspěvku.

Evidenční číslo člena  …………………………………………………………………..

Jméno, příjmení, titul /název firmy/  ………………………………………………………..  

Adresa /sídlo/  ………………………………………………………………………………

 

V souladu s platným předpisem hrazení členských příspěvků žádám o stanovení alternativní

 sazby (1% tržeb) členského příspěvku pro rok …………... , ve výši  …………………. Kč.

Příloha: výpisy zúčtování OTE a faktury za silovou elektřinu z mých zdrojů, příslušné  k

 uplynulému kalendářnímu roku.

V …………………………………….                            datum  ………………………..

Podpis  …………………………………………………….
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Důvodová zpráva k předpisu hrazení členských příspěvků.

     

     Filozofie stanovení velikosti zdroje je postavena na čestném prohlášení každého člena
– tedy na vzájemné důvěře mezi jednotlivými členy spolku.

     Předpis upřesňuje a definuje stanovení velikosti zdrojů (např. pro vyhýbání se placení
příspěvku v odpovídající výši, kdy majitelé právnické osoby provozující MVE jsou přihlášeni
jako fyzické osoby – bez zdroje).

     Předpis zavádí možnost stanovení alternativní platby příspěvku ve výši 1% z tržeb. Jedná
se spíše o výjimečnou možnost, hlavně u zdrojů, které mají vysoký instalovaný výkon při
nízkém ročním využití.

     Pro výjimečné životní okolnosti členů zavádí předpis možnost snížení, či úplné prominutí
pohyblivé části členského příspěvku (na základě rozhodnutí vedení svazu). Jedná se o např.
vážné onemocnění člena, dlouhodobou odstávku MVE, havárii a jiné závažné a výjimečné
životní okolnosti. Tato možnost je rovněž otevřena pro jednotlivá atypická a komplikovaná
řešení členského příspěvku, kdy není možno jasně postupovat dle tohoto předpisu, případně
pro odůvodněné jednotlivé konkrétní případy právnických osob bez zdroje.

     Předpis zavádí podstatné navýšení příspěvku pro právnické osoby bez zdroje. Jedná se
např. o výrobce a dodavatele služeb pro obor MVE. Protože i pro ně svaz zabezpečuje mj.
významný informační servis, je na místě, aby jejich výše členského příspěvku korespondovala
s průměrnou výší tabulkového rozsahu pohyblivé části pro MVE.
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