Příspěvkový řád
Schválený Valnou hromadou SPTJS 27. 2. 2001
K zajištění financování provozu a k úhradě za služby poskytované Sdružením, vzdává SPTJS
tento příspěvkový řád platný od roku 2001 vč. Dle tohoto příspěvkového řádu se dělí členové
Sdružení do tří skupin:
I.

skupina: Pěstitelé trav a jetelů na semeno.
1) SPTJS rozešle členům formulář, na kterém členové sdělí do 30. 3. počet ha
trav a jetelů na semeno ke sklizni v daném roce. SPTJS vynásobí počet ha
x 100 Kč a rozdělí v poměru 40% na provoz a 60% na úhradu poskytovaných
služeb. Tento postup platí do výměry 100 ha sklizňových ploch trav a jetelů.
Nad 100 ha se platí 1000 Kč za každých i započatých 50 ha, v dělení jak
je uvedeno výše.
2) SPTJS dopisem v průběhu května sdělí členovi výši jeho členského příspěvku
(tj. 40%) a vyzve jej k úhradě ve splatnosti do 31. 5.
3) Částku připadající na úhradu služeb (tj. 60%) bude SPTJS svému členu
fakturovat se splatností do 30. 6. příslušného roku. Pokud částka na úhradu
služeb přesáhne 7000 Kč, rozdělí Sdružení tuto úhradu na dvě části po 50%
a to tak, že první část bude splatná do 30. 6. a druhá část do 30. 9. příslušného
roku.

II.

skupina: Zpracovatelské a obchodní organizace.
1) Po individuálním projednání zástupců SPTJS a příslušné organizace, bude
stanovena výše členského příspěvku, kterou organizace uhradí na účet SPTJS
do 30. 4.
2) Mezi organizací a SPTJS bude vypracována smlouva o poskytování služeb
SPTJS této organizaci a dohodou stanovená částka, kterou SPTJS vyfakturuje
se splatností 50% do 30. 5. a 50% do 30. 9. příslušného roku.

III.

skupina: Ostatní členové.
Jedná se o členy SPTJS bez obchodní činnosti a pěstitele, kteří v daném roce
nemají plochy trav a jetelů ke sklizni. Tato skupina členů po ohlášení na tiskopise
zmíněném v bodě I., bude dopisem vyzvána k úhradě jednorázového členského
příspěvku ve výši 200 Kč, se splatností do 30. 5. příslušného roku.
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