
Směrnice o uplatňování sníženého členského příspěvku

§ 1
Základní ustanovení

(1)Tato směrnice upravuje pravidla pro uplatňování sníženého ročního členského
příspěvku člena SZ dle § 4 odst. 1 Hospodářského řádu SZ.
(2)Snížený roční členský příspěvek činí 300 Kč.

§ 2
Nárok na snížený roční členský příspěvek

(1)Na snížený roční členský příspěvek mají nárok:
a) osoby pobírající invalidní nebo částečný invalidní důchod;
b) osoby pobírající starobní důchod;
c) studenti řádného denního (prezenčního) studia;
d) sociálně slabí dle § 3 této směrnice.

(2)Podmínkou uznání nároku je podání žádosti dle § 4 této směrnice do 5. března
daného roku nebo do 15 dnů od vstupu do SZ.

§ 3
Sociálně slabí

(1)Za sociálně slabého dle této směrnice je považován každý, jehož měsíční čistý 
příjem je nižší než 8 000 Kč.
(2)Za příjmy se považují všechny příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo 
jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového
zabezpečení a podpora v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny.

§ 4
Podání žádosti

(1)Každý člen SZ, který splnil podmínku § 2 odst 1 podá žádost o snížení ročního
členského příspěvku hlavnímu manažerovi SZ nejpozději do 5. března daného roku
nebo do 15 dnů od vstupu do SZ. Osoby uplatňující nárok na snížený roční členský 
příspěvek dle § 2 b) podávají žádost pouze jednorázově a s neomezenou platností. 
Nemusejí tedy každoročně dokládat svůj statut osoby pobírající starobní důchod.

(2)Žádosti odeslané později než 5. března daného roku nebo 15. den od vstupu do 
SZ
se automaticky zamítají.
(3)Žádost je ve formě čestného prohlášení, které je přílohou této směrnice.

§ 5
Rozhodnutí



(1)Hlavní manažer SZ rozhodne o uznání, zamítnutí nebo přezkoumání žádosti do 
15
dnů od obdržení žádosti. V rozhodnutí o přezkoumání žádosti stanoví termín pro
dodání doplňujících dokladů.
(2)Hlavní manažer SZ může k uznání žádosti požadovat doložení dokladů 
prokazující
pravdivost čestného prohlášení.
(3)Proti rozhodnutí hlavního manažera SZ se lze odvolat k Předsednictvu SZ do 30 
dnů
od obdržení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek.

§ 6
Závěrečná ustanovení

(1)Tato směrnice vstupuje v platnost a účinnost dne 9. ledna 2010 v případě, že
Republiková rada SZ přijme změnu § 4 odst. 1 Hospodářského řádu SZ, která zavádí
snížené roční členské příspěvky.
(2)Novelizace vstupuje v platnost a účinnost dne 11. ledna 2010.

Směrnice novelizována Usnesením PSZ č. 39/2012 s platností od 3. 4. 2012.

Příloha Směrnice o uplatňování sníženého členského příspěvku.



ŽÁDOST O UZNÁNÍ NÁROKU
NA SNÍŽENÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK ____________
Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________
Datum narození: _____________________________________________________________________
Adresa: _____________________________________________________________________________________
Email: _______________________________________________________________________________________
ZO: ___________________________________________________________________________________________

Na základě § 4 Směrnice o uplatňování sníženého členského příspěvku č. 2/2010 ze 
dne6. 1. 2010 Vás žádám o uznání mého nároku na snížený členský příspěvek na rok 
______________ve výši 300 Kč. Svou žádost dokládám níže podepsaným čestným 
prohlášením.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný/-á, čestně prohlašuji, že splňuji nárok na uznání žádosti o snížený 
roční členský příspěvek dle § 2 odst. 1 Směrnice o uplatňování sníženého členského 
příspěvku č.2/2010 ze dne 6. 1. 2010.

Nárok splňuji z tohoto důvodu (zaškrtněte jednu z možností):
  osoba pobírající invalidní nebo částečný invalidní důchod (§ 2 odst. 1 písm a))
  osoba pobírající starobní důchod (§ 2 odst. 1 písm b))
  student/-ka řádného denního (prezenčního) studia (§ 2 odst. 1 písm c))
  sociálně slabý/-á dle § 3 směrnice (§ 2 odst. 1 písm d))

V ________________________________________________ dne ________________________________________
___________________________________________________
podpis
Tento vyplněný formulář zašlete do 15 dnů od vstupu do SZ na adresu Hlavní kanceláře SZ nebo 
oskenovaný
na email info@zeleni.cz (lze poslat také jako klasický email, který obsahuje položky z tohoto 
formuláře).


