
PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD 
Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.  

 
 

 
čl. 1.  

Schvalování příspěvkového řádu 

V souladu se stanovami spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.  (dále jen „spolek“) je 
schválen a vydán tento příspěvkový řád spolku. Příspěvkový řád schvaluje valná hromada na základě 
návrhu výboru spolku. Subjekty mají možnost vstupu do spolku jak individuálně, tak prostřednictvím 
tzv. kolektivních členů.  

Každý člen spolku má jeden hlas. 

čl. 2. 

Schvalování členského příspěvku 

Výši členského příspěvku schvaluje na návrh výboru valná hromada spolku způsobem stanoveným 
stanovami spolku. Výše členského příspěvku se oznamuje při hlasování o vstupu nových členů na 
valné hromadě a při hlasování o vstupu nových členů per rollam se uvádí v textu e-mailu. 

 

čl. 3.  
Období platnosti a splatnost 

Členský příspěvek se stanovuje pro období kalendářního roku. Splatnost ročního členského příspěvku 
je každoročně do třicet (30) dnů od schválení výše členského příspěvku valnou hromadou. Nově přijatí 
členové jsou povinni zaplatit členský příspěvek do 2 měsíců od přijetí za člena. Pokud členu spolku 
členství zanikne, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací. 

 

čl. 4.  
Výše členského příspěvku 

4.1. Členský příspěvek člena – obce do 1 000 obyvatel činí nejméně 5 000 Kč. 

4.2. Členský příspěvek člena – obce nad 1 000 obyvatel činí 10 Kč za obyvatele 

Podkladem pro stanovení výše členského příspěvku v daném roce dle počtu obyvatel obcí je statistika 
zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/ k 1. 1. 
předchozího roku.  

4.3. Členský příspěvek kolektivního člena – dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) činí úhrn 
příspěvků za jednotlivé členské obce DSO dle níže uvedených pravidel:  1 000 Kč za obec  

DSO vybere od svých členů částky dle principu příspěvkového řádu a odvede celkovou částku.  

 

https://www.czso.cz/


 

 

4.4. Členský příspěvek kolektivního člena – místní akční skupiny (dále jen „MAS“) činí úhrn příspěvků 
za členské obce MAS (kromě těch, které vstoupí do spolku napřímo) dle níže uvedených pravidel. 
Ostatní členové MAS (NNO, podnikatelské subjekty atd.) vstupují do spolku v případě zájmu napřímo.   

a) 1 000 Kč za obec  

4.5. Členský příspěvek člena – nevládní neziskové organizace působící v oblasti CR na území spolku  
– nejméně 1 000 Kč 

4.6. Členský příspěvek člena – podnikatelského subjektu 

a) v kategorii mikropodnik/ OSVČ nejméně 2 500 Kč (0 – 10 zaměstnanců) 

b) v kategorii malý podnik nejméně 5 000 Kč (10 – 50 zaměstnanců) 

c) v kategorii střední podnik nejméně 10 000 Kč (50 – 250 zaměstnanců) 

d) v kategorii velký podnik nejméně 20 000 Kč  (nad 250 zaměstnanců) 

maximálně však částku rovnou 50% příspěvku největšího přispěvatele (město Kolín) 

4.7 Členský příspěvek člena – příspěvkové organizace – bude řešeno individuálně 

čl. 5. 

Schválení a účinnost příspěvkového řádu 

Příspěvkový řád byl schválen ustavující schůzí spolku dne 29. 4. 2019.          

Schválený příspěvkový řád nabývá účinnosti dnem zápisu spolku do spolkového rejstříku. 

Změna příspěvkového řádu byla schválena valnou hromadou spolku dne 11. 6. 2020 a 17. 3. 2022. 

 
 
 
 

          
………………………………………………………………… 
 
 
Dne 17. 3. 2022 ověřila předsedkyně spolku 


