
 

Seminář pro NNO 

10. 12. 2014 v Městském muzeum Česká Třebová 

 

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (NOZ). Samostatný zákon o 

sdružování občanů byl zrušen a NOZ upravuje podrobně vznik, postavení a vnitřní fungování 

spolků. MAS ORLICKO se rozhodla pomoci spolkům (dříve občanská sdružení) při 

přizpůsobení jejich základních dokumentů novému občanskému zákoníku.  

V rámci toho proběhl 10. 12. 2014 již pátý ze série Seminářů pro NNO. Pro tuto příležitost 

poskytlo Městské muzeum Česká Třebová své krásné prostory. 

K 16. hodině, kdy se uzavřely vstupní dveře, se sešlo 11 účastníků z České Třebové, ale i 

z okolních měst a obcí. Úvodní slovo patřilo poděkování účastníkům za jejich přítomnost a 

krátce vysvětleno proč, a z jakého důvodu MAS ORLICKO,z.s. tyto semináře připravují a jaké 

jsou plány do budoucna. V závěru úvodního slova byli účastníci požádáni o vyplnění 

evaluačního dotazníku, který každý účastník při příchodu obdržel. Jejich cílem je pomoc k 

zefektivnění a zkvalitnění organizace a průběhu budoucích Seminářů pro NNO. Následně 

bylo předáno slovo paní doktorce Janě Hlavsové, která s pomocí připravené prezentace 

seznamovala účastníky s novými povinnostmi neziskových organizací v podmínkách NOZ. 

Paní doktorka Hlavsová měla připravenou prezentaci přibližně na hodinu, během které jí bylo 

položeno několik dotazů. Další dotazy byly položeny po ukončení prezentace, kde vyzvala 

účastníky na možnost diskuse. Otázky, které se týkaly změny NOZ ihned zodpověděla. 

Účastníky zajímala i oblast legislativní a administrativní, kterými se paní doktorka nezabývá, 

proto doporučila možnost využití odborné porady pro NNO, které v první polovině letošního 

roku MAS ORLICKO,z.s. otevřela, a kde je možnost se na jejich webových stránkách domluvit 

na konzultaci s odborným poradcem. 

Na závěr paní doktorka Hlavsová zmínila další připravované Semináře pro NNO, které se 

budou konat v Dolní Čermné. Více informací o této akci je možné se dozvědět na webových 

stránkách MAS ORLICKO,z.s. 



 
Kolem 17:30 hodin paní doktorka Hlavsová poděkovala za pozornost všem účastníkům a tím 

byl seminář u konce. 

Celý seminář provázela příjemná atmosféra v příjemném prostředí, kde se účastníci 

dozvěděli mnoho užitečných informací pro jejich další působení.  

 

 

 

 

Zpracovala: Alice Brožková  


