MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
(CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE)
CZ - 779 00 Olomouc, Wurmova 11,mska@mska-akademie.cz
PLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU CMKA
V souladu s Ustanovenimi Stanov CMKA týkající se placení členských příspěvků ve znění:
-článek. III. odst. 9.: „Členové CMKA jsou povinni: a) platit členské příspěvky stanovené
Valným shromážděním;“
-článek. III. odst. 5.: „Členství trvá, zaplatí-li člen roční členský příspěvek do konce běžného
roku.“
-článek III., odst. 7.: „Členství v CMKA zaniká: b) nezaplacením členského příspěvku po dobu
tří po sobě jdoucích let anebo usnesením Prezidia pro nezaplacení členského příspěvku ani
na opakovanou písemnou výzvu Prezidia;“.
Valné shromáždění MSKA (CMKA) konané 20. 6. 2020 schválilo bod 6. Programu VS - Schválení

výše a způsobu úhrady členských příspěvků MSKA (nově CMKA) v tomto znění:
Základní příspěvek osobního člena MSKA (nově CMKA) činí 400 Kč nebo 15 € ročně.
Důchodci, studenti a osoby bez vlastního příjmu platí snížený členský příspěvek 200 Kč nebo
7,50 € ročně.
Základní příspěvek kolektivního člena MSKA (nově CMKA) činí 500 Kč nebo 20 € ročně.
Členové mohou platit i zvýšený příspěvek, tj. základní příspěvek zvýšený o libovolnou částku,
přičemž informace, že se jedná o zvýšený příspěvek musí být součástí úhrady a musí být
zřetelná a srozumitelná. Není-li informace, že se jedná o zvýšený příspěvek, součástí úhrady
a zřetelná a srozumitelná, má se za to, že jde o úhradu členského příspěvku dopředu.
Členský příspěvek je splatný kdykoliv během příslušného kalendářního roku.
Členský příspěvek může být uhrazen i dopředu, zvýšením základního příspěvku o příslušnou
částku.
Povinnost zaplatit členský příspěvek se nevztahuje na čestné členy MSKA (nově CMKA) a na
ty členy, které z důvodů hodných zvláštního zřetele Prezidium od placení členských
příspěvků výslovně osvobodí.
V členském příspěvku jsou započteny náklady na časopis Dialog Evropa XXI. a jeho zasílání.
Účet MSKA (nově CMKA) pro úhradu členských příspěvků:
Č. ú. – číslo účtu 2901407106/2010
(Pro zahraniční platby: CZ2420100000002901407106; BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)
VS – variabilní symbol = Vaše členské číslo, V případě neznalosti členského čísla lze uvést
ve zprávě příjemci jméno a účel platby.
Rozhodnutí nabývá platnosti 20. června 2020 a účinnosti 21. červena 2020

Prezidium děkuje všem členům za členský příspěvkem či sponzorský dar k rozvoji činnosti
CMKA. Těšíme se na spolupráci a Vaše tvůrčí zapojení do akademické a vzdělávací činnosti.
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