PRAVIDLA KREDITNÍHO SYSTÉMU Spolku JM-Net
1. Úvod
1.1. Rada Spolku vydává v souladu se stanovami Spolku a dalšími vnitřními předpisy
následující Pravidla kreditního systému, který zavádí a určuje způsob využívání
tzv. kreditů.
1.2. Kreditní systém se zavádí z důvodu zjednodušení a zpřehlednění příspěvků
placených členů a k celkovému zprůhlednění individuálních účtů členů spolku.
1.3. Kreditní systém je založen na Položkách. Využitím Položky bude uživateli stržen nebo
připsán určitý počet kreditů.
2. Základní definice
2.1. Kreditní systém - je fiktivní systém účtování. Je dostupný pouze členům a čekatelům
Spolku. Za jeho provozování je zodpovědná Rada Spolku.
2.2. Kredit - kreditem se rozumí účelově definovaná platební jednotka v interním
kreditním systému Spolku. Všechny příspěvky od členů Spolku jsou převáděny na
Kredity. Kurz převodu mezi měnovou jednotkou a Kreditem je určen v Ceníku kreditů.
2.3. Ceník kreditů – definuje výši a způsob čerpání kreditů.
2.4. Kreditní účet - každému členu Spolku bude v okamžiku registrace ve Spolku zřízen
individuální Kreditní účet člena Spolku identifikovaný variabilním symbolem, který je
přidělen Radou.
2.5. Správce kreditního systému – je osoba pověřená Radou Spolku, která povede
evidenci Kreditního systému. Je zodpovědná za řádné fungování kreditního systému dle
tohoto předpisu. Je řízen a odpovídá Radě Spolku.
3. Způsob dobíjení kreditního účtu
3.1. Kreditní účet je dobíjen z peněžního účtu Spolku pomocí příspěvků formou
přepočítávacího poměru definovaného v Ceníku kreditů. Dobití kreditního účtu se provede
do jedné hodiny, kdy na účet spolku bude připsán příspěvek člena Spolku. Tento
příspěvek musí být jednoznačně identifikovatelný variabilním symbolem člena Spolku.
3.2. Kreditní účet je možné dobít i za činnosti bezplatně odpracované ve prospěch Spolku
(dle čl. 4. Finančního řádu Spolku), tj. například za vyrobení zařízení ve prospěch Spolku,
za správu a administraci AP, za dobrovolnou práci ve Spolku apod. O takovémto dobití
Kreditního účtu rozhoduje Rada Spolku.
3.3. Nově připsané kredity na Kreditním účtu člena Spolku slouží nejprve ke smazání
záporných kreditů a následně až k nabití Kreditního účtu.
4. Položky a ohodnocení položek kredity
4.1. Každá Položka je ohodnocena určitou částkou kreditů a to buď jednorázovou fixní
sazbou, nebo fixní sazbou za určité období. Přesný výčet Položek a jejich ohodnocení je
definován v tzv. Ceníku kreditů.

4.4. Odebrat Položku, která je definována za určité období, je možné až na konci
aktuálního období a nelze ji přerušit.
4.5. Není-li definováno jinak, tak Položky, které mají definovanou sazbu za určité období,
se automaticky prodlužují na následující období.
4.6. Položky mohou být na sobě závislé. Závislost Položek je popsána v Ceníku kreditů.
4.7. Položky může definovat pouze Rada Spolku. Podnět k definici Položky může podat
pouze člen Spolku.
5. Způsob čerpání z kreditního účtu
5.1. Čerpání kreditů z Kreditních účtů se provádí dle sazeb určených v právě aktuálním
Ceníku Kreditů.
5.2. Kredity není možné převádět mezi jednotlivými Kreditními účty.
5.3. U Položek, kde je definována jednorázová sazba, bude čerpání z Kreditního účtu
provedeno do jedné hodiny od aktivace.
5.4. U Položky, která má definovanou sazbu za určité období, bude provedeno čerpání
k poslednímu dni definovaného období.
5.6. V případě vystoupení člena ze Spolku zaniká Kreditní účet člena Spolku.
Nevyčerpané kredity propadají ve prospěch Spolku.
5.7. V případě přerušení členství člena ve Spolku bude provedeno vyúčtování
k poslednímu dni daného období. Vyúčtování provede Správce kreditního systému na
základě žádosti Rady Spolku. Kreditní účet zůstane zachován.
5.9. Klesne-li počet kreditů na Kreditním účtu do záporných hodnot, bude o tomto
uživatel informován emailovou zprávou.
6. Ceník kreditů
6.1. Ceník kreditů vydává Rada Spolku.
6.2. Ceník kreditů musí Rada Spolku schválit všemi hlasy členů Rady. Neshodne-li se
Rada Spolku, musí Ceník kreditů schválit Valná hromada Spolku.
6.3. Ceník musí obsahovat pevný přepočítávací poměr měnové jednotky vs. Kredity,
vyčet Položek, popis Položky, ohodnocení kredity a datum od kdy je Ceník platný. Zpětná
účinnost ceníku není možná. Vždy je platná jen jedna verze Ceníku kreditů.
6.4. V případě, že bude vydán nový Ceník kreditů, který svou účinností překrývá položky,
jež měly definovánu sazbu za určité období v předchozím ceníku, musí být provedeno na
Kreditních účtech členů Spolku vyúčtování kreditů k začátku platnosti nového ceníků. Za
včasné a správné vyúčtování kreditů zodpovídá Správce kreditního systému.
U Dočasných kreditních účtů se toto vyúčtování neprovádí.

7. Kontrolní činnost
7.1. Veškeré reklamace členů na zaúčtování určité Položky v Kreditním systému (např.
špatné zaúčtování, neplnění Položky a žádost o navrácení kreditů apod.) musí být podána
Kontrolní komise Spolku, která do 14 dnů prověří její oprávněnost (u Správce kreditního
systému příp. dalších oprávněných osob). V případě zjištění oprávněnosti žádosti
Kontrolní komise o výsledku informuje Radu Spolku a dá pokyn Správci kreditního
systému k navrácení kreditů na Kreditní účet člena Spolku.
7.2. Reklamace na zaúčtování určité Položky v Kreditním systému, musí být podána
členem max. do 30 dnů od doby odečtení nebo připsání položky na Kreditním účtu. Po
této době je reklamace bezpředmětná.
7.3. Závady zjištěné revizí Kreditního systému Kontrolní komisí Spolku je možné
reklamovat jeden rok zpětně.
8. Platnost a účinnost Kreditního systému
8.1. Tento Kreditní systém je platný a účinný dnem jeho schválení Radou Spolku.
8.2. Tento Kreditní systém může být měněn pouze se souhlasem Rady Spolku.

Ceník kreditů
Kurz kreditu …………………………… 1,- Kč = 1 kredit
Položka

Popis

Základní členský příspěvek

Pro běžné členy připojené -400
především bezdrátově

měsíčně

Každý měsíc od data
aktivace příspěvku

Základní členský příspěvek pro LAN

Pro běžné členy připojené -300
v bytovém domě

měsíčně

Každý měsíc od data
aktivace příspěvku

Snížený členský příspěvek

Pro členy v důchodu nebo -150
ve hmotné nouzi

měsíčně

Každý měsíc od data
aktivace příspěvku

měsíčně

Každý měsíc od data
aktivace příspěvku

měsíčně

Každý měsíc od data
aktivace příspěvku

Umístění vysílače
50W) (AP)

(spotřeba

Kreditů Typ

do Umístění NODE Spolku a +400
jeho napájení
Kreditního +100

Splatnost

Správce Kreditního systému

Správce
systému

Clen Rady

Člen Rady Spolku

+200

měsíčně

Každý měsíc od data
aktivace příspěvku

Hospodář

Hospodář spolku

+150

měsíčně

Každý měsíc od data
aktivace příspěvku

Umístění reklamy

Umístění reklamy Spolku

+150

měsíčně

Každý měsíc od data
aktivace příspěvku

Hodinovka

Hodinová
práce
pro +240
Spolek, přiznaná Radou
spolku

za
Ihned po přiznání
každou
Radou Spolku
přiznanou
hodinu

(*) jen tam kde je to možné, nutno dohodnout se správcem NODE

Platnost ceníku: od 8.1.2015

