Seminář „Nový občanský zákoník“
Začátkem roku 2013 uspořádala Aliance žen s rakovinou prsu pro své pacientské
organizace seminář pod názvem
„Nový občanský zákoník ovlivní postavení občanských sdružení“.
Seminář vedla advokátka JUDr. Lenka Deverová, která již s Aliancí žen s rakovinou
prsu spolupracuje delší dobu. Seminář se konal na třech místech, v lednu v Brně a v
Ostravě, teď 11. února v Praze. O seminář byl velký zájem a tak byla seminární
místnost Aliance zcela zaplněna, včetně donesených náhradních židlí.
Přijetím nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. dojde ke změnám tzv. spolkového
práva - sdružování občanů. Nový občanský zákoník, který nabývá účinnosti 1. ledna
2014, nezná právní typ "občanské sdružení", status organizací se změní podle toho, jaké
činnosti se věnuje a co plánuje do budoucnosti. Pokud se zaměřujeme převážně na své
členy a k nim směřuje naše činnost, staneme se "spolkem". Transformovat se můžeme
po 1. 1. 2014 - s tím, že upravíme stanovy podle nového zákona. Historie - tzn. datum
vzniku organizace - nám zůstane. Místo registrace u Ministerstva vnitra bychom měli
být zapsáni ve veřejném spolkovém rejstříku, který povede rejstříkový soud.
Nový občanský zákoník podrobně upravuje fungování spolků, rozhodování statutárních
orgánů a odpovědnost členů orgánů - závazek vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou a
s péčí dobrého hospodáře. Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmu
členek, vedlejší činností (i výdělečnou) je podpora hlavní spolkové činnosti.
Paní JUDr. Deverová nám vše vysvětlila podrobně a srozumitelně (i na příkladech z
praxe), zodpověděla všechny dotazy, týkající se této i jiné problematiky (např. sociálních
služeb a transformace sdružení na obecně prospěšné společnosti, ústavy, příp. sociální
družstva). Nejvíc nás potěšilo, že ředitelka Aliance Eva Knappová požádala paní
Deverovou o další pomoc při samotné transformaci občanských sdružení, a ta slíbila
připravit v březnu manuál (jakousi "kuchařku") jak postupovat, jak připravit nové
stanovy organizace. A nejen to - můžeme si přinést připravené stanovy a s JUDr.
Deverovou je zkonsultovat na dalším podzimním semináři, který Aliance chystá.
Seminář byl velmi dobře připraven, včetně celé organizace, materiálů, které jsme
dostaly k prostudování předem, a výborného občerstvení. Děkujeme Alianci žen s
rakovinou prsu, že takové semináře připravuje, je to pro nás velká pomoc a také
příležitost k setkání a výměně zkušeností.
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