
Český kamnářský institut, z. s. 

- Příspěvkový řád 

Český kamnářský institut, z. s. (dále jen ČKI,z.s.) je zřízen k podpoře a rozvoji 

činností souvisejících s řemeslem kamnář, k prosazování, ochraně a k zajištění 

potřeb svých členů. 

Jeho postavení a působnost je upravena zákonem č.89/2012 Sb.-Občanský 

zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků a jeho činnost se řídí stanovami 

spolku v platném znění. 

Podle stanov spolku, kapitola V. členství, se členem ČKI,z.s. může stát fyzická i 

právnická osoba, která je na základě přihlášky člena spolku přijata rozhodnutím 

výboru spolku za člena. Členství ve spolku je dobrovolné. 

Členství ve spolku zaniká dnem výmazu ze seznamu členů ČKI,z.s. a některého 

z důvodů dle bodu 5.3. kapitoly V.členství a dalších (kapitola XII.). 

Příspěvkový řád je jedním ze základních vnitřních dokumentů Českého 

kamnářského institutu, z. s. a je v souladu s principy řízení spolkové činnosti 

podle platných stanov ČKI,z.s. 

 

1. Příspěvkový řád je schvalován a realizován v souladu s obecně závaznými 

předpisy a stanovami spolku. Výše a druh členských příspěvků navrhuje 

a schvaluje výbor spolku, který každoročně předkládá valné hromadě 

zprávu o hospodaření podle bodu 10.4., kapitoly X. zásady hospodaření 

stanov spolku. 

2. Výše ročního příspěvku je odvislá od formy členství v ČKI,z.s., kdy 

rozlišujeme následující skupiny členů spolku : 

A. řádný člen ČKI,z.s. - vykonává aktivně podnikatelskou činnost 

v oboru kamnář nebo příbuzných oborech a platí pro něj všechna 

práva a povinnosti člena dle stanov spolku ČKI,z.s. To znamená, 

že se aktivně podílí na činnostech spolku, kdy využívá možnosti 

vzdělávání, osvěty a popularizace řemesla směrem k zákazníkům a 

laické veřejnosti. Podílí se také aktivně na hlavních i vedlejších 

činnostech spolku dle kapitol III. A IV. Stanov. Členský 

příspěvek pro řádného člena činí 2500,-Kč ročně. 



B. Čestný člen ČKI,z.s. – nevykonává aktivně podnikatelskou činnost 

v oboru kamnář nebo příbuzných oborech, ale svými znalostmi a 

životními zkušenostmi je přínosem pro rozvoj aktivit a 

popularizaci ČKI, z.s. Čestný člen se aktivně nepodílí na 

činnostech spolku, ale je o nich informován a jeho návrhy či 

připomínky budou přínosem s hlasem poradním. Členský 

příspěvek pro čestného člena činí 100,-Kč ročně. 

C. Sponzor ČKI,z.s. – vykonává aktivně podnikatelskou činnost 

v oboru kamnář nebo příbuzných oborech, ale neplatí pro něj práva 

a povinnosti člena dle stanov spolku ČKI,z.s. Jeho vztah ke spolku 

je uzavírán na základě sponzorské smlouvy a podle ní má právo se 

účastnit vzdělávacích a osvětových akcí spolku dle vlastního 

uvážení. Příspěvek pro sponzora ČKI, z.s. je dobrovolný a 

roční výše není stanovena. 

 

3. Členové výboru spolku ČKI,z.s. – jsou osvobozeni od placení členských 

příspěvků, protože svoji funkci člena vykonávají bez nároku na odměnu, 

tedy zdarma. 

4. Tento příspěvkový řád nabývá účinnosti po schválení výborem spolku a 

výše příspěvků platí na následující období. 

5. Příspěvkový řád byl schválen na zasedání výboru, který se konal dne 

13.2.2021. 

 

 

 


