Nová formulace § 7 odst. 3 písm. b) OJVŘ:
(Povinnostmi řádných členů jsou) platit řádně a včas jedenkrát ročně členské příspěvky v následující
výši
i.
6.500,- Kč – základní členský příspěvek, který jsou povinni platit všichni řádní členové
neuvedení níže pod podbody ii.-v.
ii.
50% základního členského příspěvku platí ti řádní členové, jejichž autorizace byla
pozastavena, s výjimkou pozastavení uvedených níže pod podbody iii. a iv.
iii.
nulový členský příspěvek platí ti řádní členové, jejichž autorizace byla pozastavena
z důvodu trvalé péče o dítě, a to nejdéle do čtyř let věku dítěte
iv.
nulový členský příspěvek platí ti řádní členové, jejichž autorizace byla pozastavena
z důvodu dosažení věku 70 let, za předpokladu doložení čestného prohlášení o ukončení
činnosti
v.
50% základního členského příspěvku platí řádní členové po prvním udělení autorizace po
dobu prvního roku po udělení autorizace.
Z důvodů mimořádného zřetele hodných (zejména dlouhodobé závažné nemoci) a na základě písemné
odůvodněné žádosti je představenstvo oprávněno v individuálních případech rozhodnout o snížení
členského příspěvku. V případě, že povinnost platit příspěvek vznikne nebo skončí v průběhu
kalendářního roku, popřípadě se v průběhu kalendářního roku změní jeho výše, vypočítá se výše
příspěvku tak, že se příslušný počet měsíců násobí jednou dvanáctinou předepsaného ročního
příspěvku. Termínem splatnosti příspěvků je 28. únor kalendářního roku, za který se příspěvek hradí.
Je-li autorizace udělena po 28. únoru daného roku, je příspěvek v příslušné výši splatný do jednoho
měsíce od data udělení autorizace. Vždy, když kumulovaná míra inflace (dle údajů vyhlašovaných
Českým statistickým úřadem) za předchozí kalendářní roky překročí 10%, je představenstvo oprávněno
rozhodnout o navýšení základního členského příspěvku, a to maximálně do výše předmětné
kumulované míry inflace; toto rozhodnutí musí představenstvo učinit nejpozději do 31. ledna
příslušného kalendářního roku, a to kvalifikovanou většinou hlasů dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. d)
tohoto řádu. V případě, že v určitém roce dojde k navýšení základního členského příspěvku, počítá se
kumulovaná míra inflace pro účely jeho dalšího zvyšování od následujícího kalendářního roku a další
zvyšování se poté odvíjí od již zvýšené sazby. V návaznosti na navýšení základního členského příspěvku
dochází automaticky k navýšení snížených členských příspěvků uvedených výše pod podbody ii.-v.
Navazující doplnění § 10 odst. 3 OJVŘ o nové písm. d):
(Představenstvo rozhoduje kvalifikovanou třípětinovou většinou o těchto otázkách):
d) zvýšení základního členského příspěvku do výše maximálně odpovídající kumulované míře inflace za
předchozí kalendářní roky.

