
Příloha č.1
Finančního řádu

Zapsaného spolku "MiloviceFree" 
se sídlem: Mírová 473, 289 23 Milovice

1. ÚVOD

1.1. Zapsaný spolek MiloviceFree, se sídlem: Mírová 473, 289 23 Milovice,
IČO: 269 89 859 , vznikl registrací u Ministerstva vnitra České republiky provedenou dne 7.2.2005 
pod č.j. KS/1-1/59902/05-R (dále jen spolek).

1.2. Rada spolku (dále jen rada) vydává v souladu se Stanovami spolku (dále jen stanovy) 
následující přílohu Finančního řádu, která upřesňuje pravidla a způsob čerpání slev členských 
příspěvků a odměňování členů spolku.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Hlavní uzel sítě je místem připojení datové sítě spolku do veřejného internetu.

2.2. Systém Mikrotik je síťová platforma využívaná v datové síti spolku.

2.3. Web jsou webové stránky spolku určené k veřejné prezentaci spolku na internetu.

2.4. Intranetové stránky spolku jsou webové stránky spolku určené k poskytování informací členům
spolku.

2.5. NAS je chráněné datové úložiště.

2.6. Databáze obsahuje "elektronickou kartotéku" spolku.

2.7. Páteřní router je zařízení zajištující propojení všech podsítí v rámci páteřního uzlu.

2.8. Páteřní spoj je spoj, který zajišťuje propojení páteřních routerů s hlavní bránou.

2.9. Páteřní uzly jsou spoje klíčové pro provoz sítě.

V datové síti spolku to jsou páteřní uzly v Průběžné 606, Armádní 502, Mírové 473, Dukelské 320, 
Višňová 573 a Topolová 909. 

2.10. Směrový spoj je bezdrátový spoj zajištující propojení jednotlivých lokalit.

2.11. Záložní spoj je určen jako nouzové připojení do jiného uzlu sítě. Je využíván především v 
případě poruchy primárního spoje.

2.12. Lokální router je router zajištující služby sítě v dané lokalitě.

2.13. Lokalita je soubor zařízení v záběru jednoho lokálního routeru.



2.14. Připojovač je aktivní člen, který se aktivně podílí na připojování nových členů a na správě sítě
ve svěřené lokalitě.

2.15. Drobným nákupem se rozumí nákup (vyzvednutí) zařízení a materiálu na provozovně 
dodavatele, který nepřevýší cenu 2000 Kč včetně a současně  se vejde do běžného osobního 
zavazadla, např. batohu o objemu 25 litrů. Za drobný nákup nepřísluší odměna.

2.16. Malým nákupem se rozumí nákup (vyzvednutí) zařízení a materiálu na provozovně 
dodavatele, který převýší cenu 2000 Kč a současně se vejde do běžného osobního zavazadla, např. 
batohu o objemu 25 litrů.

2.17. Velkým nákupem se rozumí nákup(vyzvednutí) zařízení a materiálu na provozovně 
dodavatele, jehož množství je nad rámec malého nákupu.

2.18. Zajištěním vyzvednutí zboží se rozumí součinnost na převzetí zásilky od spedičních firmy 
nebo vyzvednutí zásilky na poště.

2.19. Reklamací se rozumí zajištění reklamace jednoho nebo více kusů zboží na jedné provozovně 
dodavatele.

2.20. Společné zařízení je síťový prvek, který zjišťuje připojení do sítě spolku minimálně pro dva a 
více členy. Společné zařízení nemusí být majetkem spolku a je provozované se souhlasem rady.

2.21. Dotčený člen je každý člen spolku, který je připojen do datové sítě a může využívat konkrétní 
spravovaný hardware nebo službu.

3. NÁHRADA ZA SPOTŘEBOVANOU ENERGII

3.1. Členům napájejícím společné zařízení připojené do datové sítě MiloviceFree elektrickou 
energií z vlastní domácnosti, náleží náhrada ve výši 500 Kč ročně, pokud je zařízení připojeno 
alespoň půl roku.

3.2. Ve speciálních případech, například při odběru elektrické energie převyšující 500 Kč ročně, se 
postupuje individuálně a náhradu schvaluje rada.

4. VÝŠE ODMĚN

4.1. Výše odměn je stanovena dvěma způsoby.

4.2. Jednorázově za provedený pracovní úkon, viz článek 5.

4.3. Paušálně za trvalou práci na správě zařízení a chodu spolku, viz článek 6.
Výše paušální odměny je počítána za každé čtvrtletí (tři kalendářní měsíce) a se odvíjí od 
aktuálního počtu členů spolku k poslednímu dni čtvrtletí, kteří jsou připojení do datové sítě a 
mohou využívat spravovaný hardware nebo službu.



5. JEDNORÁZOVÉ ODMĚNY

5.1. Za každého nově připojeného člena náleží připojovači odměna.Za nového člena připojené 
pomocí pevné sítě je odměna ve výši 100 Kč a za připojení nového člena pomocí bezdrátové sítě ve 
výši 150 Kč.
Připojovač nezajišťuje vlastní instalaci technického zařízení nového člena. Veškerou instalaci např. 
upevnění antény, vrtání průchodek, tahání kabelů, atp. si nový člen zajistí svépomocí. Tyto práce 
nejsou pro spolek, ale pro člena.

5.2. Za malý nákup nebo za reklamaci nebo za zajištění vyzvednutí zboží naleží členu odměna ve 
výši 150 Kč.

5.3. Za velký nákup náleží členu odměna ve výši 300 Kč.

5.4. Za i započatou hodinu výškové práce na zařízení spolku náleží členu odměna ve výši 300 Kč.

6. PAUŠÁLNÍ ODMĚNY

6.1. Odměna 3 Kč za každého člena spolku náleží:
a)každému ze dvou správců hlavního uzlu
b)správci systému Mikrotik
c)za správu webu, intranetových stránek spolku a NAS
d)za správu databáze
e)za rozvoj a koordinaci sítě, objednávky, jednání s dodavateli, správu domény a elektronické pošty
d)za správu bankovního účtu
e)za zajišťování bankovních i hotovostních plateb a pokladny
f)za kontrolu plateb příspěvků a řešení s nimi souvisejících úkonů
g)za inventarizaci majetku spolku
h)za administrativní činnost při papírové a elektronické archivaci přihlášek, záručních listů, smluv, 
atp.

6.2. Správci páteřního uzlu, za každého dotčeného člena náleží odměna ve výši 3 Kč. Správce 
odpovědný za páteřní uzel se podílí na správě páteřního spoje, společně se správcem druhé strany 
spoje.

6.3. Za správu lokality  náleží správci odměna ve výši 60 Kč při pevném a 90 Kč při bezdrátovém 
připojení, za každého člena spolku připojeného přes danou lokalitu.
Správce odpovědný za lokalitu se podílí na správě směrových a záložních spojů, společně se 
správcem druhé strany spoje.

6.4. Pokud se na správě či činnosti uvedených v bodech 6.1. a 6.3. podílí vícero správců, dělí se 
mezi tyto správce i odměna a to buď rovným dílem nebo podle jejich dohody.

7. ČERPÁNÍ ODMĚN

7.1. Odměny jsou primárně čerpány formou slevy na členských příspěvcích.
Povinností je oznámení jejich čerpání radě, kontrolorovi a účetní emailovou zprávou v termínu od 
1. do 15. dne 1. měsíce čtvrtletí a pravidelná aktualizace formuláře slev a odměn na úložišti 
určeném radou. Aktualizace musí být provedena vždy nejpozději poslední den čtvrtletí.



7.2. Podkladem pro udělování slevy na členských příspěvcích je formulář slev a odměn na úložišti 
určeném radou. Za jeho aktualizace odpovídají správci přípojných bodů.

7.3. Pokud výše odměn přesáhne výši členských příspěvku, je možné odměny čerpat jednou za 
čtvrtletí převodem na bankovní účet.

7.4. Člen si může odměny "spořit" a čerpat je v budoucnosti, pokud to finanční situace spolku 
dovolí.

7.5. Čerpání odměn je podmíněno splněním závazků vůči spolku.

7.6. V případě nevyvážené ekonomické situace spolku může rada čerpání odměn, do rozhodnutí 
valné hromady, pozastavit.

8. ÚLEVY V PŘÍSPĚVCÍCH

8.1. Plnou úlevu v příspěvcích mají aktivní členové rady spolku a čestní členové spolku. Čestné 
členství navrhuje rada a schvaluje valná hromada. Čestné členství lze udělit i zpětně.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Nesrovnalosti vzniklé s nepravidelnou aktualizací formuláře slev a odměn na úložišti určeném 
radou jdou vždy na vrub člena. Dojde-li k čerpání nad rámec skutečného nároku bude postih člena 
řešen individuálně radou, která je oprávněna čerpání slev a odměn pozastavit nebo zrušit.

9.2. Nesrovnalosti vzniklé s nepravidelnou aktualizací seznamu členů napájejících společné zařízení
elektrickou energií z vlastní domácnosti ve formuláři slev a odměn na úložišti určeném radou jsou 
porušením povinností správce přípojného bodu, do jehož působnosti člen napájející zařízení datové 
sítě MiloviceFree elektrickou energií z vlastní domácnosti patří.

9.3. Podmínkou čerpání slev a odměn je aktivita člena, zejména spolupráce s kontrolorem spolku 
při zavádění a rušení opatření k dodržování platební kázně členů spolku, včasná komunikace s 
ostatními členy při řešení poruch především v jeho působnosti. Při porušení povinností 
vyplývajících z výkonu funkce je rada oprávněna čerpání slev a odměn pozastavit, zrušit nebo 
snížit.

9.4. Nárok na čerpání slev členských příspěvků a odměn končí v den ukončení členství ve spolku.

9.5. Tato příloha Finančního řádu nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

9.6. Touto přílohou  Finančního řádu se ruší platnost přílohy Finančního řádu schváleného valnou 
hromadou dne 20.12.2011 .

Předložila rada spolku.

Schváleno Valnou hromadou spolku dne 16.12.2015.


