
Směrnice ČGF č. 1/2021  
Podle článku V., odst. 9 stanov ČGF konference ČGF vydává tuto  

Směrnici pro placení členských příspěvků členských subjektů ČGF. 
 
 
Stanovy ČGF ukládají Klubům a Přidruženým klubům podle čl. III., odst. 3 povinnost platit členské příspěvky ve 
výši stanovené přípravnou konferencí ČGF s tím, že další náležitosti upravuje čl. III., odst. 4 stanov ČGF, podle 
kterého členské subjekty platí členské příspěvky ve výši stanovené přípravnou konferencí za každého člena 
členského subjektu, tj. bez ohledu na statut tohoto kterého člena (např. blokace) a bez ohledu na to, zda a kdy 
v předmětném kalendářním roce zahájil nebo ukončil členství v členském subjektu. 
 
Konference ČGF vydává tuto Směrnici ČGF č. 1/2021 upřesňující způsob výběru a placení členských příspěvků: 
 

I. Způsob placení členských příspěvků za každého člena členského subjektu ČGF: 
 

ČGF vystaví členským subjektům nejpozději do 30. dubna předmětného kalendářního roku fakturu na 1. 
část členských příspěvků ve výši 60% fakturované skutečnosti roku předchozího. Členské subjekty jsou 
povinny uhradit tuto fakturu nejpozději do 31. května předmětného kalendářního roku. 
 
U členského subjektu, který se z Přidruženého klubu stává v předmětném kalendářním roce Klubem, 
bude tato faktura snížena na jednu polovinu vypočítané částky. 
 
Členským subjektům, které platily minimální členský příspěvek ve výši 20.000,- Kč, bude ve stejném 
termínu vystavena faktura na celou výši příspěvku. Stejně tak i k tomuto datu bude vystavena faktura 
v minimální výši 20.000,- Kč nově přijatým členským subjektům. 
 
Fakturu na doplatek členských příspěvků za každého člena členského subjektu ČGF, který byl registrován 
podle Registračního řádu ČGF v období od 1. června do 30. listopadu předmětného kalendářního roku, 
ČGF vystaví k 15. prosinci předmětného kalendářního roku. Splatnost této faktury bude do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku. 

 
II. Při nedodržení termínu splatnosti faktury na členské příspěvky výbor ČGF postupuje takto: 

 
Po uplynutí termínu splatnosti bude členskému subjektu ČGF nejpozději do deseti pracovních dnů 
zaslána upomínka. K případnému jednání na návrh dlužníka o náhradním termínu splatnosti vystavené 
faktury nebo o splátkovém kalendáři jsou oprávněni generální sekretář a hospodář ČGF. 
 
Při neuhrazení faktury do 30 kalendářních dnů od zaslání upomínky bude provedena blokace všech členů 
tohoto členského subjektu ČGF na Technickém serveru ČGF a odebrány jeho přístupové loginy na 
Technický server ČGF, nebude-li s dlužníkem dohodnuto jinak. 
 
Následné uvolnění blokace a přístupových loginů po provedené úhradě bude zpoplatněno částkou 
5.000,- Kč. 
 
V případě, že nebudou faktury na členské příspěvky členského subjektu ČGF uhrazeny do 7 dnů před 
konáním řádné jarní konference ČGF, výbor ČGF podle čl. II., odst. 5.3 stanov ČGF navrhne této řádné 
jarní konferenci ČGF vyloučení členského subjektu z ČGF. 

 
III. Tato Směrnice ČGF č. 1/2021 v plném rozsahu nahrazuje všechny předcházející směrnice ČGF týkající 

se placení členských příspěvků členskými subjekty ČGF a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
 

 

V Bechyni dne 24. července 2021 Ing. Zdeněk Kodejš  

 prezident ČGF 


