Příspěvkový řád KDU-ČSL

§ 1. Základní ustanovení
1. Příspěvkový řád KDU-ČSL se vydává na základě Stanov KDU-ČSL1.
2. Člen strany je povinen platit řádně a včas stanovené členské příspěvky2.
3. Příspěvkový řád schvaluje Celostátní konference KDU-ČSL3.
4. Je-li členský příspěvek člena za kalendářní rok větší než 50.000,- Kč, uvede strana tuto
skutečnost s identifikačními údaji člena v příloze výroční finanční zprávy.

§ 2. Členský příspěvek
1. Členské příspěvky platí každý člen strany okresní organizaci, v níž je členem.
2. Výše členského příspěvku je dobrovolná. Okresní výbor (obvodní či městský výbor se
statutem okresního výboru) KDU-ČSL může stanovit minimální hranici členského
příspěvku. Členské příspěvky jsou příjmem okresní organizace KDU-ČSL a okresní výbor
rozhodne o jejich použití.
3. Okresní výbor KDU-ČSL, pokud okresní organizace samostatně hospodaří, odevzdá do
30. 4. roku, na který se výběr provádí, krajské kanceláři částku ve výši 10,- Kč na člena
určenou pro zajištění činnosti krajského výboru. Tato částka může být usnesením
krajského výboru zvýšena maximálně však na dvojnásobek.
4. K datu 31. 3. odevzdá okresní výbor KDU-ČSL originály výběrčích listin členů okresní
organizace, kteří členský příspěvek zaplatili, krajské kanceláři. Za členy, kteří vstoupí do
KDU-ČSL v průběhu roku, bude částka pro krajský výbor odevzdána neprodleně.
5. Za výběr a evidenci členských příspěvků odpovídá předseda okresního výboru KDU-ČSL.
6. Nazaplatí-li člen strany členské příspěvky nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního
roku, jeho členství zanikne. 4 Zasloužilý člen je zproštěn povinnosti platit členské
příspěvky.5
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§ 3. Výběr členského příspěvku
1. Členské příspěvky jsou vybírány prostřednictvím výborů místních organizací KDU-ČSL.
U členů, kde nelze výběr provádět prostřednictvím výboru místní organizace, zajistí
předseda okresního výboru KDU-ČSL podle místních podmínek vhodný způsob výběru
členských příspěvků.
2. Tajemník nebo předseda okresního výboru KDU-ČSL připraví pro okresní organizaci
příslušné výběrčí listiny a doručí je výborům místních organizací KDU-ČSL nebo členům
pověřeným výběrem členských příspěvků.
3. Každý člen strany podpisem ve výběrčí listině potvrdí výši svého členského příspěvku.
4. Člen pověřený výběrem členských příspěvků odevzdá vybrané členské příspěvky spolu
s originálem výběrčí listiny tajemníkovi nebo předsedovi okresního výboru KDU-ČSL, který
mu vydá písemné potvrzení o výši přijaté částky.

§ 4. Dobrovolný členský příspěvek
1. Každý člen strany může dle své úvahy podpořit stranu dobrovolným členským
příspěvkem, který je nad rámec členských povinností.
2. Dobrovolný členský příspěvek lze složit v městské, obvodní, okresní, krajské a ústřední
kanceláři. Výběr se potvrzuje pokladním dokladem s identifikací člena dle §11, odst. 1
Příspěvkového řádu KDU-ČSL.

§ 5. Zvláštní členský příspěvek
1. Zvláštní členské příspěvky jsou dobrovolné členské příspěvky, které platí členové strany,
uvedení dále v § 7, odst. 1 a § 8, odst. 1, kteří mají zdanitelné příjmy.
2. Zvláštním členským příspěvkem jsou 3% z každého zdanitelného měsíčního příjmu,
vyplývajícího z výkonu funkce podle předcházejícího odstavce.
3. Odvod zvláštního členského příspěvku se uskuteční v měsíčních, čtvrtletních, pololetních
nebo ročních splátkách.
4. Zvláštní členský příspěvek může být uhrazen ve formě daru podle § 15, odst. 8, zákona č.
586/1992 Sb. o daních z příjmů.

§ 6. Zrušen
§ 7. Výběr zvláštního členského příspěvku na krajských kancelářích
1. Krajské kanceláři KDU-ČSL odvádí zvláštní členský příspěvek:
a) členové vlády a náměstci ministrů vlády ČR podle příslušnosti člena k dané krajské
organizaci KDU-ČSL,
b) poslanci a senátoři v kraji zvolení. U senátních obvodů, které se rozkládají ve více
krajích, se zvláštní členský příspěvek dělí mezi krajské organizace dle počtu získaných
hlasů v příslušných krajích (součet v prvním a druhém kole),
c) členové krajských zastupitelstev a zastupitelstva Hlavního města Prahy,
2. Podle rozhodnutí krajského výboru KDU-ČSL dále odvádí zvláštní členské příspěvky
členové a představitelé statutárních orgánů právnických osob na republikové a krajské
úrovni volení nebo jmenovaní Poslaneckou sněmovnou, Senátem, vládou ČR, ministrem
vlády, dále hejtmanem, radou či zastupitelstvem kraje a Hlavního města Prahy.
3. Za výběr zodpovídá krajský tajemník.

§ 8. Výběr zvláštního členského příspěvku na okresních kancelářích
1. Okresní kanceláři KDU-ČSL odvádí zvláštní členský příspěvek uvolnění členové obecních,
obvodních zastupitelstev a zastupitelstev městských částí.
2. Podle rozhodnutí okresního výboru KDU-ČSL dále odvádí zvláštní členské příspěvky členové
a představitelé statutárních orgánů právnických osob na úrovni obcí volení nebo
jmenovaní primátorem, starostou, radou či zastupitelstvem obce. Za výběr zodpovídá
předseda okresního výboru KDU-ČSL.

§ 9. Členský příspěvek členů profesních, zájmových či regionálních
sdružení nebo klubů
1. V rámci strany se mohou ustavit profesní, zájmová či regionální sdružení nebo kluby6.
2. Členové těchto sdružení nebo klubů platí členské příspěvky, jejichž minimální výši určuje
příslušné sdružení nebo klub.
3. Za výběr členských příspěvků členů uvedených sdružení nebo klubů odpovídají jejich
předsedové nebo tajemníci.
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§ 10. Nominační členský příspěvek
1. Nominační členský příspěvek platí členové dle Nominačního řádu KDU-ČSL.
2. Výběr nominačního členského příspěvku provádí příslušná krajská kancelář KDU-ČSL.
3. Nominační členský příspěvek je určen na úhradu nákladů spojených s organizací
primárních voleb dle Nominačního řádu KDU-ČSL.

§ 11. Závěrečná a společná ustanovení
1. Všechny členské příspěvky mohou být přijaty pouze na základě účetního dokladu a
průkazné identifikace člena KDU-ČSL.
2. Tento příspěvkový řád KDU-ČSL vstupuje v platnost dne 22. 3. 2013 a současně pozbývá
platnosti Příspěvkový řád KDU-ČSL platný od 12. 12. 2008.

