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 ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
1. Spolek Asociace nepravidelné autobusové dopravy, z. s., Na Folimance 2155/15, 

120 00 Praha 2, IČ: 10670513 (dále jen „ANAD“ nebo „spolek“) vydává v souladu se 

stanovami spolku následující platební řád, který v souladu se stanovami spolku 

upravuje pravidla a způsob financování a výši všech členských příspěvků. 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
2. Členské příspěvky se platí vždy za kalendářní rok a jejich výše se odvíjí od počtu 

autobusů, které jednotliví členové provozují. 

3. Výše členských příspěvků se stanovují následovně: 

a) 2 500 Kč za 1–2 provozované autobusy 

b) 3 800 Kč za 3–4 provozované autobusy 

c) 5 500 Kč za 5–10 provozovaných autobusů 

d) 9 900 Kč za 11 a více provozovaných autobusů 

4. Členské příspěvky se platí vždy do 31. prosince roku předcházejícího; není-li 

členský příspěvek uhrazen řádně a včas, tzn. ve správné výši a v termínu, má člen 

ANAD dočasně pozastaveno členství do úplného uhrazení, nejdéle však do konce 

února roku, za který má členský příspěvek uhradit.  

5. Nesplní-li člen ANAD svou povinnost uhradit členský příspěvek podle bodu 4, je k 

1. březnu roku, za který není členský příspěvek uhrazen, vyřazen z evidence členů 

spolku.  

6. Po dobu pozastavení členství v ANAD členové nevykonávají svá členská práva.  

7. V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem polku, 

může výkonný výbor na základě stanov vyloučit člena ze spolku. 

8. Výkonný výbor může člena rovněž vyloučit při porušení smluvních podmínek 

partnerů Spolku. 

9. Čestní členové jsou osvobozeni od členských příspěvků. 
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MIMOŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 
10. Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoli člen podpořit dle svého 

uvážení činnost spolku ANAD. 

11. Za mimořádný členský příspěvek se považuje i platba připsaná z účtu člena nad 

výši pravidelného členského příspěvku, pokud si o její vrácení člen nepožádá. 

 

PLATBY 
12. Platba členského příspěvku se provádí jednorázovým bankovním převodem na 

účet spolku ANAD. Takový bankovní převod mimo jiné obsahuje variabilní symbol 

a zprávu pro příjemce. 

13. Variabilní symbol bankovního převodu je číslo člena spolku nebo číslo, které 

žadateli o členství sdělí předseda spolku nebo osoba pověřená vedením seznamu 

členů spolku. 

14. Zpráva pro příjemce se uvádí ve tvaru ČLENSKÝ POPLATEK – NÁZEV SPOLEČNOSTI 

v případě právnické osoby nebo ČLENSKÝ POPLATEK – JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

v případě fyzické osoby. 

 

ZMĚNY A ÚLEVY V PŘÍSPĚVCÍCH 
15. Výkonný výbor má právo ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele 

poskytnout členovi úlevu z platby členského příspěvku. 

16. Vznikne-li členovi přeplatek, je nutné o jeho vrácení zažádat. V opačném případě 

celý přeplatek propadne ve prospěch Spolku bez ohledu na jeho výši. 

17. Minimální výše přeplatku, o jehož vrácení je možné zažádat, je stanovena na 500 

Kč. 

18. Žádost o vrácení přeplatku musí být podána v písemné formě s uvedením těchto 

údajů: jméno a příjmení, členské číslo, adresa, výše přeplatku a číslo účtu, na který 

má být přeplatek zaslán.  

19. Žádosti o vrácení přeplatků lze podávat nejpozději do 2 měsíců od vzniku 

přeplatku. Pokud toto datum vychází na sobotu nebo neděli, je nutné žádost podat 

nejpozději poslední pracovní den před takovým datem. 
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20. Přeplatek bude vrácen do 2 měsíců od přijetí žádosti, a to bezhotovostním 

převodem na bankovní účet, který bude uveden v žádosti.  

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
21. Tento platební řád je závazný pro všechny členy spolku. 

22. Tento platební řád byl schválen na schůzi dne 1. 12. 2021 v sídle spolku a účinnosti 

nabývá dnem následujícím ode dne schválení. 


