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VNITŘNÍ SMĚRNICE CK ČR č. S/04 

(Výklad a doplnění stanov části II, čl.6/2 Povinnosti člena Cechu – 

Příspěvkový řád Cechu kamnářů ČR) 

Schváleno: 30. listopadu 2020 
 
PREAMBULE 

Vnitřní směrnice je prováděcí předpis Cechu kamnářů ČR, z. s. stanovující pravidla pro 

provozní a legislativní činnost Cechu. Jde o dokument závazný, schvalovaný Sněmem Cechu. 

Jednotlivá ustanovení této směrnice nabývají platnosti dnem jejich schválení. 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 
Výše základního ročního členského příspěvku pro členy a sympatizanty CKČR je následující: 

Člen Cechu kamnářů ČR 

- Fyzická osoba ve výši 7.000,- Kč / 1 rok (živnostník 1 osoba)  

- Právnická osoba ve výši 7.000,- Kč / 1 rok (malá firma samotná osoba bez zaměstnanců) 

- Právnická osoba ve výši 15.000,- Kč / 1 rok (malá firma do 10 zaměstnanců, včetně) 

- Právnická osoba ve výši 25.000,- Kč / 1 rok (velká firma nad 10 zaměstnanců) 

 

Sympatizant Cechu kamnářů ČR 

- 1 000,- Kč / 1 rok (status sympatizanta může trvat pouze jeden rok) 

 

Specifikace  
- Povinnost placení členských příspěvků se netýká členů Cechu, kterým byl přiznán plný či    

částečný invalidní důchod a kamnářské řemeslo nebo činnost s ním související již aktivně 

nevykonávají.  

- Povinnost placení členských příspěvků se netýká členů Cechu, kterým byl přiznán starobní 

  důchod. 

- Povinnost placení členských příspěvků se netýká členů Cechu, kteří čerpají mateřskou  

 dovolenou. 

- Povinnost placení členských příspěvků se netýká členů Cechu, kterým je pozastaveno  

 členství v CKČR. 

- Povinnost placení prvního členského příspěvku se netýká absolventů, kteří ukončili  

 Studium v oboru, popř. dalšího navazujícího studia a to do 3 let od jeho ukončení. 
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- Skončí-li členovi CK ČR povinnost platit členské příspěvky během roku (plný či částečný  

invalidní důchod, starobní důchod, mateřská dovolená, pozastavené členství), rozhoduje o 

výši poplatku za období, kdy se na něho tato povinnost ještě vztahovala výpočet dle 

poměrné části tohoto ročního období. Vypočtená částka se zaokrouhluje na stovky 

směrem nahoru. 

- V případě přijetí člena nebo sympatizanta v 1. polovině roku je platba příspěvku ve výši  

 100%, 

- V případě přijetí člena nebo sympatizanta v 2. polovině roku je platba příspěvku ve výši  

 50%. 

- Termín vydání platebního dokladu pro nově přijatého člena nebo sympatizanta se  

 stanovuje do 14 dnů od data přijetí, přičemž splatnost se stanovuje na 30 dnů 

- Termín vydání platebního dokladu pro stávající členy se stanovuje do 31. 1. daného roku,  

 přičemž splatnost se stanovuje na 30 dnů od data vydání.  

 

V případě, že toto není možné z finančních či jiných důvodů, je možné požádat písemně o 

posečkání platby. 

 

Žádost je třeba odeslat nejpozději 14 dnů před datem splatnosti na mailovou adresu 

sekretariat@cechkamnaru.cz, rozhodným orgánem pro schválení je Rada. 

 

 
 

 


