Plán podpory
spolku MONUITA, z. s.
(dále jen „Spolek“)
přijatý členskou schůzí spolku dne 27. dubna 2020 v souladu s článkem 11 odst. 2 stanov
Spolku.
Článek 1
Účel plánu podpory
1. Tento plán podpory stanoví podmínky, za kterých může být poskytována podpora pro
zajištění sociálních a kulturních potřeb členům Spolku (dále jen „Monuita“).
2. Monuita je poskytována z prostředků, které Spolek získá hospodařením s členskými
příspěvky jednotlivých členů, a to na základě Pravidel hospodaření.
Článek 2
Poskytování Monuity
1. O Monuitu může požádat člen Spolku, který dosáhl věku alespoň 50 let a od vzniku jeho
členství ve Spolku uplynulo alespoň 30 let.
2. Na poskytnutí Monuity není nárok. O poskytnutí Monuity rozhoduje usnesením výkonný
výbor na základě žádostí jednotlivých členů.
3. Monuita může být poskytována pouze jako pravidelný měsíční příspěvek jednotlivým
členům Spolku. Monuita nikdy není poskytována jednorázově.
Článek 3
Výše a doba poskytování Monuity
1. Měsíční výše Monuity („MM“) se stanoví jednorázově při zpracování žádosti o poskytnutí
Monuity a následně pravidelně v pětiletých intervalech vždy k 31.12. let končících xxx4 a
xxx9 vždy na dalších 5 let, a to na základě následujícího vzorce:
MM = UZ * 0,5 %
2. Výše upraveného základu monuity („UZ“) pro účely výpočtu MM je vypočtena jako
aritmetický průměr posledních dvaceti čtvrtletních hodnot základu monuity („ZM“) člena,
tedy průměr hodnoty ZM člena za posledních dvacet kalendářních čtvrtletí, přičemž každé
jednotlivé ZM se stanoví podle následujícího vzorce:
ZMq = ((ZMq-1 + NPq-1 - Mq) * NAVq/(NAVq-1 + CNPq-1))
kde
q = datum posledního dne posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí
q-1 = datum posledního dne předposledního ukončeného kalendářního čtvrtletí
3. Čistá hodnota aktiv Spolku („NAV“) je určena čistou tržní hodnotou aktiv na investičním
účtu Spolku k danému dni.

4. Celkovým novým členským příspěvkům („CNP“) se rozumí součet NP všech členů
uhrazených během jednoho kalendářního čtvrtletí.
5. Novým členským příspěvkům („NP“) se rozumí součet všech nových příspěvků daného
člena uhrazených během jednoho kalendářního čtvrtletí.
6. Součet výší vyplacených monuit za dané kalendářní čtvrtletí („Mq“) se rozumí součet
jednotlivých MM vyplacených členovi za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí.
7. Měsíčně tedy může být poskytnuta Monuita ve výši MM.
8. Maximální výše Monuity, která může být poskytnuta členovi za jeden kalendářní měsíc, je
omezena na částku odpovídající průměrné hrubé měsíční mzdě za předcházející kalendářní
rok dle oficiálního sdělení Českého statistického úřadu.
Článek 4
Způsob poskytování Monuity
1. Monuita je poskytována na základě písemné žádosti člena Spolku, a to od měsíce
stanoveném v usnesení výkonného výboru.
2. Monuita je poskytována měsíčně vždy k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, za který je Monuita poskytována, a to bezhotovostním převodem na účet člena
Spolku určený v žádosti o Monuitu.
3. Spolek má nárok na vrácení neprávem poskytnuté Monuity.

