
Příspěvkový řád 

České asociace pro geoinformace 

 

1. Česká asociace pro geoinformace rozlišuje následující formy členství: 

 

a. individuální členství, tj. členství fyzické osoby; členský poplatek činí 500,- Kč; 

studenti v prezenční formě studia platí členský poplatek 100,- Kč 

b. kolektivní členství – nezisková organizace (např. vysoké školy, různé partnerské 

spolky apod.); členský poplatek činí 5.000,-. Kč, respektive je možné 

s předsednictvem dohodnout na daný rok náhradní formu plnění (např. sleva členů 

CAGI na pořádaných akcích, technická pomoc CAGI apod.) 

c. kolektivní členství – zisková organizace do 10 zaměstnanců; členský poplatek 

činí 10.000,- Kč 

d. kolektivní členství – zisková organizace nad 10 zaměstnanců; členský poplatek 

činí 20.000,- Kč 

e. kolektivní členství – strategický partner; členský poplatek činí 40.000,- Kč. 

 

2. Členský poplatek je splatný vždy nejpozději do konce března běžného roku. Za každý 

měsíc prodlení se zvyšuje o 10 %. 

 

3. Jednotlivé formy členství přinášejí členům následující výhody: 

 

a. individuální člen: 

− přístup k webové stránce CAGI jen pro členy 

− sleva na publikacích CAGI 

− sleva na akcích CAGI 

− příležitost být volen do orgánů CAGI a pracovat v OS 

 

b. kolektivní člen – nezisková organizace: 

− jako individuální člen, plus: 

− násobná sleva pro tři pracovníky kolektivního člena 

 

c. kolektivní člen – zisková organizace do 10-ti zaměstnanců: 

− jako individuální člen, plus: 

− násobná sleva pro dva pracovníky kolektivního člena 

 

d. kolektivní člen – zisková organizace nad 10 zaměstnanců: 

− jako individuální člen, plus: 

− násobná sleva pro pět pracovníků kolektivního člena 

− větší váha hlasu při rozhodování 

 

 

e. kolektivní člen – strategický partner: 

− jako kolektivní člen – zisková organizace, plus: 

− uvedení strategického partnerství v materiálech CAGI, včetně 

− umístění loga a odkazu na webové stránce CAGI 

− možnost použití loga CAGI s odkazem na strategické partnerství               

ve firemních materiálech a na webové stránce člena 

− přednostní zasílání informací o připravovaných akcích pořádaných CAGI 



− přednostní nabízení možnosti sponzorování akcí pořádaných CAGI 

− příležitost hostit akce pořádané CAGI 

− možnost navrhnout CAGI jeden seminář ročně na neziskové bázi 

− větší váha hlasu při rozhodování 

 

4. Vedle členských příspěvků mohou kolektivní i individuální členové CAGI cíleně 

přispívat na podporu konkrétních akcí i jinou formou (např. ve formě daru, zajištěním 

prostor, tiskem materiálů atd.). Budou uváděni jako dárci v materiálech CAGI a 

prezentacích týkajících se této příslušné akce. 
 


