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Finanční řád České asociace sester z. s.
Článek 1
Zdroje finančního zabezpečení
1. Činnost České asociace sester (dále jen ČAS) je zabezpečována z těchto finančních
prostředků:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

členské příspěvky,
dary, dědictví,
dotace,
sponzorské dary,
granty,
výnosy z akcí a činností.

2. Prezidium ČAS zveřejní Sněmem předsedů sekcí a regionů (dále Sněm) schválenou
výši členských příspěvků vnitřním předpisem na webových stránkách ČAS.
3. Změny výše členských příspěvků schvaluje Sněm.
4. Členské příspěvky jsou hrazeny výhradně převodem na bankovní účet ČAS.
5. Jednotlivým pobočným spolkům (sekcím / regionům) převede Prezidium ČAS na
jejich účet 50% z vybraných příspěvků podle počtu platících členů, a to v měsíci
dubnu a prosinci.
6. Při členství v maximálně ve dvou pobočných spolcích (sekcích / regionech) se placení
členského příspěvku nenavyšuje. Při členství ve třech a více pobočných spolcích (sekcích
/ regionech) se placení členského příspěvku upravuje v násobcích dle odstavce 2.

Článek 2
Fondy České asociace sester
1. K finančnímu zabezpečení činnosti a úkolů ČAS se mohou vytvářet tyto fondy:
a) fond rezervní,
b) fond dlouhodobého majetku.
Tyto fondy tvoří prostředky pro plnění úkolů Prezidia ČAS.
2. Rezervní fond se tvoří ze zisku ČAS a slouží ke krytí ztráty ČAS v souladu s platnými
předpisy.
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3. Fond dlouhodobého majetku bude vytvořen na návrh Prezidia ČAS po schválení
Sněmem pro pořízení konkrétního dlouhodobého majetku.
4. Na úrovni jednotlivých pobočných spolků (sekcí / regionů) lze vytvářet další fondy,
jejichž tvorbu, účel, statut a způsob využití schvaluje příslušný orgán pobočného
spolku (sekce / regionu).
5. Zprávu o tvorbě fondů a hospodaření s nimi projednává a schvaluje Sněm.
6. Akce s rozpočtem přesahující 2 mil. Kč jsou schvalovány na nejbližším jednání
Sněmu.

Článek 3
Hospodaření v České asociaci sester
1. Hospodaření v ČAS se řídí směrnicemi, jež pro ČAS navrhuje Prezidium ČAS
a schvaluje Sněm. Směrnice nesmí být v rozporu s právními předpisy.
2. Prezidium ČAS hospodaří podle rozpočtu sestaveného na kalendářní rok
a schváleného Sněmem.
3. Sněm schvaluje výsledky hospodaření ČAS za kalendářní rok.
4. Právo nakládat s finančními prostředky, evidovat a spravovat majetek ČAS má
Prezidium ČAS.
5. Výkonné výbory pobočných spolků (sekcí a regionů) mají právo nakládat
s finančními prostředky, evidovat a spravovat majetek pobočného spolku (sekce /
regionu).

Článek 4
Kontrola hospodaření
1. Kontrolu hospodaření Prezidia ČAS provádí průběžně Revizní komise ČAS. Po
skončení roku kontroluje Revizní komise ČAS i výsledek hospodaření pobočných
spolků (sekcí / regionů).
2. Hospodaření pobočných spolků (sekce / regionu) kontroluje průběžně Revizní
komise pobočného spolku (sekce / regionu).
3. Zprávy Revizní komise ČAS projednávají:
a) Prezidium ČAS a Sněm za kalendářní rok,
b) Fórum delegátů za období od předcházejícího Fóra.
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Článek 5
Závěrečná ustanovení
1.

Finanční řád ČAS a dokumenty z něho vycházející navržené Prezidiem ČAS,
projednané Sněmem a schválené Fórem delegátů ČAS jsou závazné pro Prezidium
ČAS a všechny pobočné spolky (sekce / regiony) ČAS v daném volebním období.

2.

Finanční řád ČAS nabývá účinnosti dnem schválení Fórem delegátů.

Tento Finanční řád je schválen Fórem delegátů dne 30. 10. 2015.
Změny oproti minulé verzi.
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