
Směrnice Asociace NNO v ČR (dále Asociace) k úhradě  
členských příspěvků 

 
1. Povinnost platit členské příspěvky je zakotvena ve Stanovách Asociace schválených 9. 

Valnou hromadou, jejich výši stanovuje dle těchto Stanov, bod 10. 3. a Výkonný výbor 
(dále VV) Asociace. Platnost předchozí směrnice byla do konce r. 2015.  
 

2. Výše členských příspěvků je stanovena pro všechny členy ve výši 2 000,- Kč ročně.  
Snížení příspěvku schvaluje Výkonný výbor Asociace na 1 rok, a to na základě posouzení 
Dozorčí a revizní komise. Žadatel zašle návrh na snížení členského příspěvku písemně 
včetně doložení zveřejněné účetní závěrky.  
Výši příspěvku je možné snížit na částku 1 000,- Kč. Jiné výjimky nejsou přípustné. 

 
3. Způsob úhrady: 

a) Asociace zašle nejpozději do 31. 3. běžného roku každé organizaci výzvu e-
mailem k úhradě členského příspěvku s termínem do 1 kalendářního měsíce. 
Pokud nebude platba Asociaci provedena, bude zaslána urgence se splatností do 
3 týdnů. 

b) Pokud organizace hodlá požádat o snížení členského příspěvku, oznámí toto 
neprodleně Asociaci a zašle potřebné podklady po své účetní závěrce. Její žádost 
bude projednána na nejbližším zasedání Výkonného výboru. 

c) Zaplacené příspěvky Asociace zaúčtuje oproti předpisu plateb zanesených do 
účetnictví. 

d) Platby se poukazují bezhotovostně, tj. bankovním převodem na účet Asociace. 
 

4. Sankce: 
a) Při nezaplacení členského příspěvku v řádném termínu rozhoduje VV o 

pozastavení členství a o dočasné ztrátě práv dle bodu 6 Stanov Asociace 
b) Proti tomuto rozhodnutí se může člen odvolat k Dozorčí a revizní komisi stejným 

způsobem, jaký je uveden v článku 5.5. Stanov Asociace 
c) Po zjednání nápravy ze strany člena se členství a z něj plynoucí práva opět 

obnovují 
d) Při opakovaném neplacení členských příspěvků projedná nejbližší VV Asociace 

vyloučení člena dle bodu 5.2. Stanov. 
 
Tuto směrnici schválil Výkonný výbor Asociace na svém zasedání dne 10. 3. 2016. 
Veškeré budoucí změny a doplňky jsou platné pouze po projednání a schválení tímto orgánem 
Asociace. 
 
 
 
Ing. Martina Berdychová, 
předsedkyně 
 
 
 
V Praze, dne 10. března 2016 


