
Směrnice Asociace NNO v ČR (dále Asociace) 
Typy členských organizací Asociace 

 
______________________________________________________________________ 

 
1. Členství, jeho vznik a zánik, práva a povinnosti členů jsou definovány v Hlavě II Stanov 

Asociace, schválených 9. Valnou hromadou. 
 
2. V čl. 3 stanov jsou uvedeny krajské asociace NNO a tzv. ostatní NNO, přesnou definici 

členů je třeba vymezit zvláštním předpisem. 
 
3. Pro krajské a oborové asociace respektuje toto vymezení definici Zastřešujících 

nestátních neziskových organizací schválenou na zasedání Rady vlády pro NNO dne 3. prosince 
2015: 

a. vznikají zdola iniciativou NNO, těmito NNO jsou zakládány a tvořeny (nejedná se tedy 
o hlavní spolek a jeho pobočné spolky), 

b. mají právní formu členské korporace podle občanského zákoníku (spolek nebo zájmové 
sdružení právnických osob), 

c. jejich účelem, který je uveden ve stanovách, je především poskytování služeb svým členům a 
hájení jejich zájmů; 

d. vznikly jako trvalá uskupení (nikoliv jako dočasné), působící na území České republiky na 
národní úrovni; 

e. jejich povinným znakem, který zaručuje jejich legitimitu a repezentativnost, je existence 
členské základny, tvořené řádnými a přidruženými členy, přičemž jde alespoň z 51 % 
o nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 
fondy, ústavy, účelová zařízení církví); dalšími členy mohou být např. další církevní právnické 
osoby, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, fyzické osoby; 

f. vedou seznam členů podle občanského zákoníku; 
g. jejich členové platí členské příspěvky, kterými je činnost a správa zastřešující NNO alespoň 

částečně financována, 
h. mají strukturu orgánů podle občanského zákoníku a vyznačují se demokratickým způsobem 

instalování jejich členů1; 
i. zřizují kontrolní orgán podle občanského zákoníku 
j. mají alespoň jednoho zaměstnance, který jejich činnost organizuje a koordinuje; 
k. vydávají a zveřejňují pravidelnou výroční zprávu; 
l. mají zřízené webové stránky, které informují o jejich aktivitách a kde se samy prezentují jako 

zastřešující organizace NNO; 
 

4. Jednotlivé NNO se mohou stát členy Asociace dodržením Hlavy II Stanov. 
 
5. Typy činností členských organizací Asociace jsou vymezeny v souladu s usnesením 
vlády ze dne 15. června 2015 č. 470 takto: 
 

a. Tělesná výchova a sport 
b. Kultura 
c. Životní prostředí a udržitelný rozvoj 
d. Sociální služby 
e. Zahraniční aktivity 
f. Národnostní menšiny a etnické skupiny 
g. Romská menšina 
h. Péče o zdraví a zdravotní prevence 

                                                           
1
 To znamená, že členové zastřešujících NNO mají rozhodující vliv na vytváření jejich orgánů a kontrolují 

jejich činnost.  



i. Rizikové chování 
j. Boj s korupcí 
k. Protidrogová politika 
l. Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů 
m. Vzdělávání a lidské zdroje 
n. Děti a mládež 
o. Rodinná politika 
p. Rovné příležitosti žen a mužů 
q. Místní a regionální rozvoj 
r. Ostatní 

 
9) Pro potřeby prezentace činnosti Asociace se zavádí pojem nepřímí členové, což jsou 
členské organizace všeoborových a oborových sítí jako přímých členů Asociace.  
 
10) Pokud je uzavřena smlouva o spolupráci s nečlenskou organizací Asociace, stává se 
taková organizace přidruženým členem.  
 
 
Tuto směrnici schválil Výkonný výbor Asociace na svém zasedání dne 9. 6. 2016. Veškeré 
budoucí změny a doplňky jsou platné pouze po projednání a schválení tímto orgánem 
Asociace. 
 
Směrnice bude bezprostředně po schválení zveřejněna na webových stránkách organizace, 
stejně jako její případné změny. 
 
 
Ing. Martina Berdychová, 
předsedkyně 
 
 
 
V Praze, dne 10. června 2016 


