
 

 

 Konzultační podpora pro neziskové organizace při novele NOZ 

Podmínky pro využívání  a ceník služeb 

1. Poradna je určena pro neziskové organizace, pro přizpůsobení dokumentů neziskových 

organizací podle nového občanského zákoníku (NOZ). 

 

2. Nabídka poskytovaných  služeb: 

Služba 
Forma 

konzultace 
Náplň služby Cena 

Prvotní 

konzultace 

Vždy osobně Seznámení s jednotlivými kroky pro 

uvedení dokumentů NNO do souladu 

s NOZ  

(úprava stanov, projednání v orgánech, 

zajištění podkladů pro zápis do 

spolkového rejstříku, …) 

V hodinové 

sazbě, min. 1 

hodina 

Uvedení 

stanov do 

souladu s NOZ 

Osobně, 

emailem 

Uvedení stávajícího textu stanov do 

souladu s NOZ (vypuštění neplatných 

ustanovení, atd.) 

V hodinové sazbě 

dle ceníku 

Aplikace 

dispozitivních 

ustanovení 

NOZ do stanov 

Osobně, 

emailem 

Aplikace dispozitivních ustanovení NOZ 

do stanov sdružení v souladu 

s potřebami a obvyklými zvyklostmi 

spolku 

V hodinové sazbě 

dle ceníku 

Příprava 

nových stanov 

Osobně, 

emailem 

Při založení spolku, nebo při 

transformaci spolku z pobočného na 

samostatný? 

V hodinové sazbě 

dle ceníku 

Příprava 

podkladů pro 

zápis do 

spolkového 

rejstříku 

Osobně, 

emailem 

Vzory dokumentů pro provedení zápisu 

do spolkového rejstříku, texty usnesení, 

atd.  

V návaznosti na 

konzultace ke 

změně stanov a 

zpracování 

návrhu na vklad = 

zdarma 

 

Samostatně (bez 

konzultací ke 

zpracování 

stanov a 

objednávky 

návrhu na vklad) 

= v hodinové 

sazbě dle ceníku 

 



Příprava 

návrhu na  

zápis do 

spolkového 

rejstříku 

Osobně, 

emailem 

Kontrola dokumentů k návrhu n a vklad, 

zpracování návrhu na zápis do 

spolkového rejstříku 

V hodinové sazbě 

dle ceníku 

Další  Osobně, 

emailem 

Další služby v souvislosti s úpravou 

dokumentů NNO a zápisy do spolkového 

rejstříku  

V hodinové sazbě 

dle ceníku 

 

3. Služba bude realizována  v prostorách kanceláře Místní akční skupiny,  (adresa v záhlaví ) na 

základě online objednání  prostřednictvím systému Doodle, který je dostupný na webových 

stránkách MAS ORLICKO. 

Ke konzultaci je nutné se přihlásit minimálně 7 kalendářních dnů před vypsaným termínem 

(tj. např. na termín 8.4. je třeba se přihlásit nejpozději 1.4.) 

Nejdříve je vždy nutná osobní konzultace, následně mohou probíhat konzultace i  emailem. 

 

4. Ceník služby: 

Konzultace Hodinová sazba Podmínky účtování 
Platba za 

konzultaci 

Osobní 

konzultace 

270 Kč/hodinu Za první započatou hodinu 

konzultace se účtuje plná sazba 270 

Kč, následně je účtováno za každou 

započatou čtvrthodinu 

Na místě 

v hotovosti 

Emailové 

konzultace: 

270 Kč/hodinu Emailové konzultace jsou možné 

vždy až v návaznosti na první osobní 

konzultaci ! 

 

Konzultace je účtována  za každou 

započatou čtvrthodinu práce.  

Fakturací, nebo 

v hotovosti  

 
(např. při převzetí 

zpracovaného 

návrhu na vklad) 

 

Další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách http://www.mas.orlicko.cz/ . 


