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BENEFITY KOLEKTIVNÍHO ČLENSTVÍ 

 

 
Česká kartografická společnost (ČKS) poskytuje kolektivním členům ČKS následující benefity s cílem podpořit zapojení 

aktivních osob a subjektů do rozvoje kartografie v České republice a ve světě: 

 

● uvítací dopis při vstupu do ČKS, 

● kvalitní a designová cedulku „Kolektivní člen ČKS“ pro umístění v prostorech kolektivního člena, 

● právo nominovat a být nominován do orgánů ČKS (Výbor a Kontrolní komise), 

● právo účastnit se a hlasovat na Členské schůzi ČKS, 

● právo předkládat návrhy na čestné členství v ČKS, 

● možnost osobního zasílání Zpravodaje ČKS s informacemi o aktivitách ČKS a o dění v české i světové kartografii, 

● slevu na účastnických poplatcích na kartografických konferencích a dalších placených akcích ČKS na účastnických 

poplatcích pro zaměstnance kolektivního člena a na výstavních poplatcích, 

● možnost prezentovat se ve Zpravodaji v rubrice „Členské okénko“, 

● možnost získání grantu na účast na odborných akcích ČKS pro studenty a mladé pracovníky v oboru, např. granty 

kartografických konferencí, 

● možnost prezentace svých činností v rámci výuky studentů na vysokých školách, které jsou kolektivními členy, 

● účast některého z členů Výboru ČKS na společenských akcích kolektivního člena – např. křty map a atlasů, 

prezentace výrobků apod. včetně projevu „Slovo odborníka“, 

● možnost řešení odborných úkolů prostřednictvím vysokých škol (zadání pro diplomové práce, bakalářské práce 

apod.), 

● umístění firemního loga na webových stránkách České kartografické společnosti a vybraných PR materiálech, 

● prostřednictvím ČKS vystavovat své produkty na mezinárodních akcích pořádaných ICA, např. International Map 

Exhibition na ICC. 

 

Povinnosti kolektivního člena: 

• šířit dobré jméno České kartografické společnosti, 

• platit roční členské příspěvky ve výši stanovené vnitřním předpisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Výborem ČKS hlasováním per rollam dne 8. května 2022 


