
 

 

STANOVY SPOLKU
„Místní ak ční skupina Brána Vyso

1. Spolek MAS Brána Vysočiny, z.s.
občanské sdružení podle zákona 
jeho právní poměry řídí zákonem 

Název a sídlo spolku
1. Název spolku je Místní akční skupina Brána Vyso

Brána Vysočiny. 
 

2. Místní akční skupina Brána Vyso

Úvodní ustanovení
1. Místní akční skupina Brána Vyso

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou 
způsobilou k právnímu jednání. Spolek je právnickou osobou, která vystupuje v
vztazích vlastním jménem a na vlastní odpov

 
2. Spolek je založen jako samosprávný a dobrovolný svazek 

zájmem, kterým je péče o trvale udržitelný rozvoj regionu. 
partnerství mezi veřejným, soukromým, neziskovým sektorem a fyzickými osobami na 
vymezeném území spolku.  

 
3. Působnost spolku je geograficky vymezena územím obcí, které schválily za

obce do územní působnosti SCLLD
 

4. Člen spolku je považován za partnera spolku, jinak také za 
 

5. Spolek je založen na dobu neur
zákoníku do spolkového rejstř

 
6. Spolek neodpovídá za závazky svých 

 
7. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti 

stanovami a vnitřními předpisy spolku. 
 

STANOVY SPOLKU  
ční skupina Brána Vyso činy, z.s.“

Preambule 
činy, z.s. (dále jen „spolek“ nebo „MAS“) původn

anské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sv., o sdružování občanů
ídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Článek I. 
Název a sídlo spolku  
ční skupina Brána Vysočiny, z.s. ve zkratce lze užívat názvu MAS 

Vysočiny, z.s. sídlí na adrese náměstí Míru 111, 666 01

Článek II. 
Úvodní ustanovení  

ní skupina Brána Vysočiny, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. 
čanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou 

právnímu jednání. Spolek je právnickou osobou, která vystupuje v
vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

Spolek je založen jako samosprávný a dobrovolný svazek členů vedených spole
e o trvale udržitelný rozvoj regionu. Spolek tvoří otev

ejným, soukromým, neziskovým sektorem a fyzickými osobami na 

sobnost spolku je geograficky vymezena územím obcí, které schválily za
SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

len spolku je považován za partnera spolku, jinak také za člena míst

Spolek je založen na dobu neurčitou a je v souladu s ustanovením § 226 ob
zákoníku do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně. 

Spolek neodpovídá za závazky svých členů. Členové spolku neručí za jeho dluhy. 

ní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se 
edpisy spolku.  
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činy, z.s.“  

ůvodně vznikl jako 
čanů. Od 1. ledna 2014 se 

iny, z.s. ve zkratce lze užívat názvu MAS 

stí Míru 111, 666 01 Tišnov. 

lek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. 
anského zákoníku a jako takový je právnickou osobou 

právnímu jednání. Spolek je právnickou osobou, která vystupuje v právních 

 vedených společným 
Spolek tvoří otevřené místní 

ejným, soukromým, neziskovým sektorem a fyzickými osobami na 

sobnost spolku je geograficky vymezena územím obcí, které schválily zařazení území 
 vedeného místního rozvoje).  

lena místního partnerství. 

itou a je v souladu s ustanovením § 226 občanského 
ě.  

čí za jeho dluhy.  

ů spolku se řídí těmito 



 

 

Účel, cíl a 
1. Účelem spolku je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území, zejména 

prospěch obcí, svazku obcí, neziskových organizací, drobných podnikatel
středních podniků, aktivních fyzických osob a dalších subjekt
území. Účel spolku směřuje k
rozvoje území (dále jen „SCLLD“)

 
2. Cíle činnosti spolku jsou zejména:

a) komunitně vedený místní rozvoj uskute
vedeného místního rozvoje prost

b) realizace vzájemné prosp
veřejnosti 

c) zajištění naplňování principu partnerství spo
všemi subjekty, působícími v

d) spolupráce s dalšími partnerskými sdruženími,
osobami v rámci ČR,

e) podpora rozvoje obč
f) péče, ochrana a obnova krajiny, životního prost

zdraví obyvatel regionu
g) péče o přirozený ráz venk
h) posílení místního ekonomického prost

místní produkce 
i) podpora trvale udržitelného rozvoje v
j) zajišťování lidských, materiálních a informa

územní působnosti spolku
k) rozvoj v oblasti cestovního ruchu, podpora turistiky
l) další činnosti, které jsou v
m) zajišťování potřebných finan

 
3. Spolek bude svých cílů dosahovat 

a) plněním úkolů stanovených ve vytvo
SCLLD 

b) zajištěním administrativní 
projektů v rámci územní p

c) realizací vlastních projekt
d) organizováním veřejných akcí za ú

propagačních materiál
e) organizováním seminá
f) spoluprací s obdobnými subjekty a odborníky v

 
4. Hlavní činností spolku je realizace spole

 
5. Spolek může vyvíjet činnosti vedlejší (podnikání, výd

činnosti nebo k hospodárnému využití spolkového majetku
 

6. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro s

Článek III. 
čel, cíl a činnost spolku  

elem spolku je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území, zejména 
ch obcí, svazku obcí, neziskových organizací, drobných podnikatel

, aktivních fyzických osob a dalších subjektů působících ve vymezeném 
uje k vytvoření a realizaci strategie komunitně

rozvoje území (dále jen „SCLLD“) 

innosti spolku jsou zejména: 
 vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitn

vedeného místního rozvoje prostřednictvím místní akční skupiny
realizace vzájemné prospěšné činnosti nejen ve prospěch člen

ování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi 
ůsobícími v rámci územní působnosti spolku 

alšími partnerskými sdruženími, resp. s fyzický
ČR, EU a dalších zemí 

podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni
e, ochrana a obnova krajiny, životního prostředí, přírody, kulturního bohatství a 

zdraví obyvatel regionu 
irozený ráz venkova a venkovského osídlení 

posílení místního ekonomického prostředí a kvality života regionu a zhodnocení 

podpora trvale udržitelného rozvoje v rámci územní působnosti spolku
ování lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozv

sobnosti spolku 
oblasti cestovního ruchu, podpora turistiky 

innosti, které jsou v souladu s účelem spolku 
řebných finančních i dalších zdrojů k realizaci cíl

 dosahovat zejména těmito prostředky: 
 stanovených ve vytvořených strategických dokumentech, zejména 

ním administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou 
rámci územní působnosti spolku 

realizací vlastních projektů spolku 
řejných akcí za účelem publicity, vydáváním publikací, 

ních materiálů apod. 
organizováním seminářů, besed a jiných vzdělávacích akcí 

obdobnými subjekty a odborníky v rámci ČR i v

je realizace společného zájmu, který je definován v

innosti vedlejší (podnikání, výdělečná činnost) k podpo
innosti nebo k hospodárnému využití spolkového majetku 

innosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
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elem spolku je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území, zejména činnostmi ve 
ch obcí, svazku obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a 

sobících ve vymezeném 
ení a realizaci strategie komunitně vedeného místního 

ě Strategie komunitně 
ní skupiny 

ch členů, ale i ve prospěch 

ívající v intenzivní spolupráci mezi 
sobnosti spolku  
resp. s fyzickými i právnickými 

anských iniciativ na místní a regionální úrovni 
írody, kulturního bohatství a 

edí a kvality života regionu a zhodnocení 

sobnosti spolku 
 pro rozvoj regionu v rámci 

realizaci cílů. 

ených strategických dokumentech, zejména 

ěrem a kontrolou 

elem publicity, vydáváním publikací, 

 
R i v zahraničí. 

ného zájmu, který je definován v účelu spolku. 

innost) k podpoře hlavní 

innost a správu spolku. 



 

 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti 
1. Členství ve spolku je dobrovolné. 

 
2. Členem spolku se mohou stát:

a) fyzické osoby starší 18 let s
b) právnické a fyzické

v regionu územní pů
působnosti fakticky p
socioekonomické zájmy 

c) neziskové organiza
právnické osoby nezaložené za ú

d) obce, svazky obcí a jiné právnické osoby, které jsou z
dobrovolnými svazky obcí, kraji 

 
3. Jeli-členem spolku fyzická osoba, musí spl

osoba jedná vždy osobně nebo se m
plné moci. Při zastupování člena jiným 
zmocnitel jsou ze stejné zájmové skupiny.

 
4. Je-li členem spolku právnická osoba, musí spl

Právnickou osobu zastupuje statutární orgán 
zastupování člena jiným členem musí být dodržena zásada, že zmocn
ze stejné zájmové skupiny. 

 
5. Členství vzniká na základě schválení písemné p

který o jejich přijetí rozhoduje na nejbližším zasedání. 
 

6. Členové spolku jsou zapsáni v
spolku.  

 
7. Členství zaniká: 

a) písemným odstoupením 
programový výbor vzal ukon

b) vyloučením člena ze spolku za opakované nebo zvláš
povinností vyplývajících ze stanov spolku nebo z platných usnesení jejich orgán
o vyloučení rozhoduje valná hromada spolku

c) nezaplacením členského p
termínu (o zániku členství pak rozhoduje programový výbor spolku)

d) úmrtím člena, jedná
e) zánikem člena, jedná
f) zánikem spolku. 

8. Členové spolku mají právo: 
a) účastnit se jednáni valné hromady spol

hlas  
b) volit a odvolávat představitele orgán

zachování pravidla, že jeden subjekt m
spolku, s výjimkou valné hromady

c) být začleněn do jedn
d) předkládat orgánům spolku návrhy, podn

Článek IV. 
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti 
lenství ve spolku je dobrovolné.  

lenem spolku se mohou stát: 
fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v regionu územní p

yzické osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou (pobo
regionu územní působnosti spolku; případně osoby, které v
sobnosti fakticky působí a současně zastupují veřejné nebo soukromé místní 

socioekonomické zájmy  
neziskové organizace, které mají v regionu sídlo nebo zde aktivn
právnické osoby nezaložené za účelem podnikání) 
obce, svazky obcí a jiné právnické osoby, které jsou zřízeny č
dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem, a to bez ohledu na jeji

lenem spolku fyzická osoba, musí splňovat podmínku trestní bezúhonnosti. Fyzická 
 nebo se může nechat zastoupit jinou fyzickou osobou na základ
člena jiným členem musí být dodržena zásada, že zmocn

zmocnitel jsou ze stejné zájmové skupiny. 

lenem spolku právnická osoba, musí splňovat podmínku trestní bezúhonnosti
Právnickou osobu zastupuje statutární orgán či osoba pověřená písemnou plnou mocí.

členem musí být dodržena zásada, že zmocně

ě schválení písemné přihlášky programovým výborem spolku, 
ozhoduje na nejbližším zasedání.  

lenové spolku jsou zapsáni v seznamu členů, který je uveřejněn na webových stránkách 

písemným odstoupením člena spolku, členství je ukončeno ke dni, kdy 
programový výbor vzal ukončení členství na vědomí 

lena ze spolku za opakované nebo zvlášť závažné porušení 
povinností vyplývajících ze stanov spolku nebo z platných usnesení jejich orgán

ení rozhoduje valná hromada spolku 
členského příspěvku ani ve lhůtě do 3 měsíců

termínu (o zániku členství pak rozhoduje programový výbor spolku)
lena, jedná-li se o fyzickou osobu 

lena, jedná-li se o právnickou osobu 

astnit se jednáni valné hromady spolku s právem hlasovacím, každý 

volit a odvolávat představitele orgánů spolku, být voleni do jeho orgán
zachování pravidla, že jeden subjekt může být členem pouze jednoho orgánu 

výjimkou valné hromady 
n do jedné ze zájmových skupin 

ům spolku návrhy, podněty, připomínky týkající se 
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lenství, práva a povinnosti členů  

regionu územní působnosti spolku 
osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou (pobočkou) 

 osoby, které v regionu územní 
ejné nebo soukromé místní 

regionu sídlo nebo zde aktivně působí (tj. 

ízeny či vlastněny obcemi, 
i státem, a to bez ohledu na jejich právní formu. 

ovat podmínku trestní bezúhonnosti. Fyzická 
že nechat zastoupit jinou fyzickou osobou na základě 

lenem musí být dodržena zásada, že zmocněnec a 

ovat podmínku trestní bezúhonnosti.  
ená písemnou plnou mocí. Při 

lenem musí být dodržena zásada, že zmocněnec a zmocnitel jsou 

ihlášky programovým výborem spolku, 

n na webových stránkách 

eno ke dni, kdy 

 závažné porušení 
povinností vyplývajících ze stanov spolku nebo z platných usnesení jejich orgánů, 

ěsíců po stanoveném 
lenství pak rozhoduje programový výbor spolku) 

právem hlasovacím, každý člen má 1 

 spolku, být voleni do jeho orgánů, a to při 
lenem pouze jednoho orgánu 

ipomínky týkající se činnosti MAS 



 

 

a jeho orgánů, a obdržet odpov
e) být pravidelně informován o d
f) podílet se na aktivitách a praktické 
g) využívat informace, se kterými spolek disponuje.
h) hodnotit práci orgánů

 
9. Členové M AS mají zejména povinnost:

a) dodržovat stanovy a vnit
b) aktivně se podílet na 
c) aktivně hájit zájmy spolku a zachovávat dobré jméno spolku
d) platit členské příspě
e) řádně vykonávat svěř
f) aktivně a pravidelně

jejich práce 
g) chránit majetek spolku
h) propagovat činnost spolku.

1. Orgány spolku jsou: 
a) Valná hromada spolku 
b) Programový výbor spolku 
c) Předseda programového výboru 
d) Výběrová komise spolku 
e) Kontrolní komise spolku 

 
2. Všechny orgány s výjimkou valné hromady jsou volené z

dobrovolné. Výběrová komise m
prokazatelně působí. 

 
3. Jeden člen spolku může být č

orgán, výběrový orgán, kontrolní orgán) 
výboru je členem valné hromady i 

 
4. Členství ve volených orgánech 

spolku nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou, zánikem 
členství ve volených orgánech.

 
5. Žádost o odstoupení člena ze své funkce volenému orgánu musí být podána písemn

k rukám předsedy programového výboru 
 
6. Členové volených orgánů spolku, jejichž po

náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady.
 
7. Všichni členové orgánů spolku odpovídají za výkon své funkce s

hospodáře s odpovědností za zp

, a obdržet odpověď na své podání 
 informován o dění ve spolku 

podílet se na aktivitách a praktické činnosti spolku  
formace, se kterými spolek disponuje. 

hodnotit práci orgánů spolku a jeho členů, vyžadovat vysvětlení a nápravu.

lenové M AS mají zejména povinnost: 
dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku, plnit usnesení jeho orgán

 se podílet na činnosti spolku 
 hájit zájmy spolku a zachovávat dobré jméno spolku

říspěvky ve výši a lhůtě stanovené valnou hromadou spolku
 vykonávat svěřené funkce 

 a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení 

chránit majetek spolku 
innost spolku. 

Článek V. 
Orgány spolku 

Valná hromada spolku – nejvyšší orgán  
Programový výbor spolku - rozhodovací orgán, statutární orgán

edseda programového výboru  
rová komise spolku - výběrový orgán  

Kontrolní komise spolku - kontrolní orgán  

výjimkou valné hromady jsou volené z řad členů a jejich funkce jsou 
rová komise může být složena i ze subjektů, které na území spolku 

že být členem pouze jednoho orgánu spolku (platí pro rozhodovací 
rový orgán, kontrolní orgán) kromě valné hromady. Předseda programového 

m valné hromady i členem programového výboru. 

lenství ve volených orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období voleného orgánu 
lena voleného orgánu valnou hromadou, zánikem 

lenství ve volených orgánech. 

lena ze své funkce volenému orgánu musí být podána písemn
programového výboru spolku.  

 spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat 
leny do nejbližšího zasedání valné hromady. 

 spolku odpovídají za výkon své funkce s tzv. pé
dností za způsobenou škodu. 
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ětlení a nápravu. 

edpisy spolku, plnit usnesení jeho orgánů  

 hájit zájmy spolku a zachovávat dobré jméno spolku 
 stanovené valnou hromadou spolku 

řispívat ke zlepšení 

, statutární orgán  

ů a jejich funkce jsou 
, které na území spolku 

(platí pro rozhodovací 
edseda programového 

ního období voleného orgánu 
lena voleného orgánu valnou hromadou, zánikem členství zaniká 

lena ze své funkce volenému orgánu musí být podána písemně 

et neklesl pod polovinu, mohou kooptovat 

tzv. péčí řádného 



 

 

Valná hromada spolku
1. Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem spolku a 

mají právo být voleni do volených orgán
 

2. Valná hromada se schází nejm
povinen svolat valnou hromadu, p
valné hromady.  

 
3. Valná hromada spolku je usnášeníschopná, je

za dodržení podmínky, že veř
než 49% hlasovacích práv. Pokud není podmínka 49 % hlasovacích práv spln
k přepočtu hlasovacích práv. 
mechanismus dle tabulky  „Hlasovací práva“, která byla vytvo
intervenčním fondem..  

 
4. Poté co se k jednání nesešla ř

programového výboru spolku po 30 minutách náhradní valnou hromadu spolk
usnášení schopná při zastoupení 30
hromada spolku smí projednávat pouze body uvedené na programu jednání p
zrušené valné hromady spolku, za kterou je náhradní valná hromada spolku svolána
náhradním jednání valné hromady je t
zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Pokud není tato podmínka 
splněna, dojde k přepočtu hlas
využit mechanismus dle tabulky „Hlasovací práva“, která byla vytvo
zemědělským intervenčním fondem.

 
5. Požádá-li písemně o svolání mimo

konkrétním návrhem programu jednání valné hroma
sejít do 30 dnů od podání žádosti. 

 
6. Záležitost, která nebyla zařazena na po

rozhodnout jen se souhlasem všech 
 

7. Jeden zástupce může na valné hromad
zástupce anebo na základě plné moci. Zastupování je možné pouze v
skupiny. 

 
8. Usnesení valné hromady spolku

přijímána nadpoloviční většinou 
9. Z jednání valné hromady je poř

valné hromady. 
 

10. Valná hromada zejména: 
a) rozhoduje o vytvoření z
zřizuje orgány spolku –
působnost a pravomoci, zp
programového výboru volí programový výbor)
b) bere na vědomí přijet
c) rozhoduje o vyloučení 

Článek VI. 
Valná hromada spolku  

Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni č
mají právo být voleni do volených orgánů spolku.  

Valná hromada se schází nejméně jednou ročně. Předseda programového výboru 
povinen svolat valnou hromadu, připravit její program a řídit jednání dle Jednacího 

Valná hromada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční v
dodržení podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nep

Pokud není podmínka 49 % hlasovacích práv spln
tu hlasovacích práv. Pro provedení přepočtu hlasovacích práv bude využit 
ismus dle tabulky  „Hlasovací práva“, která byla vytvořena Státním zem

Poté co se k jednání nesešla řádná usnášení schopná valná hromada, svolá p
spolku po 30 minutách náhradní valnou hromadu spolk

i zastoupení 30-ti % členů spolku. Takto svolaná náhradní valná 
hromada spolku smí projednávat pouze body uvedené na programu jednání p
zrušené valné hromady spolku, za kterou je náhradní valná hromada spolku svolána
náhradním jednání valné hromady je třeba splnit podmínku, že veřejný sektor ani žádná ze 

edstavuje více než 49% hlasovacích práv. Pokud není tato podmínka 
tu hlasovacích práv. Pro provedení přepočtu hlasovac

využit mechanismus dle tabulky „Hlasovací práva“, která byla vytvořena Státním 
ním fondem. 

 o svolání mimořádné VH alespoň 1/3 (třetina) členů
konkrétním návrhem programu jednání valné hromady, musí se mimoř

 od podání žádosti.  

řazena na pořad zasedání při ohlášení valné hromady, lze 
rozhodnout jen se souhlasem všech členů spolku. 

že na valné hromadě zastupovat více členů spolku, pokud je statutární 
ě plné moci. Zastupování je možné pouze v

Usnesení valné hromady spolku, náhradní a mimořádné valné hromady spolku jsou 
tšinou členů přítomných v době usnášení,  

jednání valné hromady je pořizován zápis, jeho průběh podrobněji upravuje Jednací 

ření zájmových skupin 
–volí členy těchto orgánů, rozhoduje o poč

sobnost a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání
programového výboru volí programový výbor) 

řijetí nových členů 
čení členů ze spolku 
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všichni členové spolku, kteří 

programového výboru spolku je 
ídit jednání dle Jednacího řádu 

ční většina jejích členů 
ejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více 

Pokud není podmínka 49 % hlasovacích práv splněna, dojde 
tu hlasovacích práv bude využit 

ena Státním zemědělským 

ádná usnášení schopná valná hromada, svolá předseda 
spolku po 30 minutách náhradní valnou hromadu spolku, která je 

 spolku. Takto svolaná náhradní valná 
hromada spolku smí projednávat pouze body uvedené na programu jednání původní 
zrušené valné hromady spolku, za kterou je náhradní valná hromada spolku svolána. I při 

řejný sektor ani žádná ze 
edstavuje více než 49% hlasovacích práv. Pokud není tato podmínka 

čtu hlasovacích práv bude 
řena Státním 

členů, a to vždy s 
dy, musí se mimořádná valná hromada 

i ohlášení valné hromady, lze 

 spolku, pokud je statutární 
 plné moci. Zastupování je možné pouze v rámci stejné zájmové 

ádné valné hromady spolku jsou 

ěji upravuje Jednací řád 

rozhoduje o počtu členů, určuje jejich 
sob jejich volby a odvolávání a způsob jednání (předsedu 



 

 

d) rozhoduje o základních majetkoprávních otázkách
e) rozhoduje o zániku spolku rozpušt

těchto případech též rozhoduje o naložení 
f) rozhoduje i o dalších otáz
g) rozhoduje o finančních transakcích (výdajích) spolku 
h) zodpovídá za distribuci ve

působnosti MAS. 
 

11. Valná hromada dále projednává a schvaluje:
a) změny a doplňky stanov a vnit
b) schvalování SCLLD
c) výroční zprávu (zprávu o 
d) zprávu kontrolní komise MAS
e) zprávu výběrové komise
f) změny výše členských p

Programový výbor 
1. Programový výbor je výkonným orgánem spolku, je volen z

řídí činnost spolku v souladu se stanovami a vnit
 

2. Programový výbor je kolektivním 
předseda programového výboru

 
3. Programový výbor má lichý poč

tři. Je tvořen minimálně předsedou a dv
Programový výbor volí předsedu a dva místop

 
4. Členy programového výboru volí na dobu, kterou ur

však na 2 roky, a to tak, aby ve
více než 49% hlasovacích práv. 

 
5. Je-li členem programového výboru fy

smyslu právního předpisu upravující
osoba, musí splňovat tuto podmínku 
Zastupování je možné pouze v

 
6. Programový výbor se schází dle pot

řídí předseda programového 
  

7. Mimořádné zasedání programového výboru je p
povinen svolat nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy o to požádá nejmén
členů nebo předseda kontrolní komise.

 
8. Programový výbor je usnášeníschopný,

programového výboru spolku
členů programového výboru spolku
výboru rovné. 

 
9. Z jednání programového výboru se po

Jednací řád programového výboru.

rozhoduje o základních majetkoprávních otázkách 
rozhoduje o zániku spolku rozpuštěním nebo sloučením s jiným

ípadech též rozhoduje o naložení s majetkem spolku
rozhoduje i o dalších otázkách činnosti spolku, které si vyhradí

čních transakcích (výdajích) spolku nad 50
zodpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území 

Valná hromada dále projednává a schvaluje: 
stanov a vnitřních předpisů spolku 

schvalování SCLLD 
ní zprávu (zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodař

zprávu kontrolní komise MAS 
rové komise 

lenských příspěvků a termín úhrady. 

Článek VII. 
Programový výbor spolku  

Programový výbor je výkonným orgánem spolku, je volen z členů spolku valnou hromadou, 
souladu se stanovami a vnitřními předpisy. 

kolektivním statutárním orgánem spolku, kterého zastupuje navenek 
ogramového výboru. 

Programový výbor má lichý počet členů schválený valnou hromadou spolku, minimáln
ředsedou a dvěma místopředsedy programového výboru 
edsedu a dva místopředsedy z řad svých členů

leny programového výboru volí na dobu, kterou určí, ze svých řad valná hromada, nejdéle 
však na 2 roky, a to tak, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nep
více než 49% hlasovacích práv.  

lenem programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve 
upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická 

tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
Zastupování je možné pouze v rámci stejné zájmové skupiny.  

Programový výbor se schází dle potřeby, nejméně však 4x ročně. Jeho zasedání svolává a 
 výboru spolku.  

ádné zasedání programového výboru je předseda programového výboru 
ji do jednoho týdne ode dne, kdy o to požádá nejmén

edseda kontrolní komise. 

ramový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina všech 
spolku. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční vě

spolku. Při rozhodování je hlasovací právo 

jednání programového výboru se pořizuje zápis. Průběh jeho jednání
ého výboru. 
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jiným, spolkem a v 
majetkem spolku 

innosti spolku, které si vyhradí 
500 000 Kč. 

ní SCLLD v území 

zprávu o hospodaření spolku) 

 
 spolku valnou hromadou, 

statutárním orgánem spolku, kterého zastupuje navenek 

 schválený valnou hromadou spolku, minimálně však 
programového výboru spolku.  

členů. 

ad valná hromada, nejdéle 
ejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala 

zická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve 
li členem právnická 

ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

. Jeho zasedání svolává a 

programového výboru spolku 
ji do jednoho týdne ode dne, kdy o to požádá nejméně polovina jeho 

ětšina všech členů 
ní většina přítomných 

i rozhodování je hlasovací právo členů programového 

h jeho jednání podrobněji upravuje 



 

 

 
10. Do působnosti programového výboru 

spolku, které nepatří do působnosti valné hromady tj. zejména:
a) zřizovat pracovní skupin
b) zřizovat funkce manažera, p

kompetence 
c) hospodařit s majetkem spolku
d) rozhodovat o finanč

Kč a spolurozhodovat s KK o operacích od 100 do 500 tis.
 

11. Úkolem programového výboru je 
a) podávat 1x ročně zprávu valné hromad
b) zpracovávat výroční zprávu 
c) zpracovat návrh zájmových skupin
d) rozhodovat o založení pracovních skupin
e) schvalovat rozpočet
f) schvalovat výzvy k 
g) schvalovat způsob hodnocení a výb

projektů) 
h) vybírat projekty k realizaci a stanovit výši alokace na základ

orgánu spolku 
i) přijímat nové členy, rozhodovat o místní p

odstoupení členů 
j) disponovat s majetkem spolku
k) rozhodovat o změně

daného člena spolku
l) přijímat zaměstnance a ukon
schvalování uzavření a ukon
zaměstnancem pro realizaci SCLLD
m) rozhodovat o otázkách b

valné hromadě 
n) plnit usnesení valné hromady spolku mezi jednotlivými valnými hromadami spolku.

Předseda programového výbor
1. Statutárním orgánem spolku je programový výbor, p

navenek zastupuje a jedná jeho jménem. 
 

2. Předseda programového výboru 
výboru. 

 
3. Funkční období předsedy programového výboru 

nejdéle však 2 roky.  
 
4. Ujímá se své funkce v okamžiku zvolení programovým výborem.

 
5. V době nepřítomnosti předsedy 

místopředseda programového výboru 
 

6. Závažná rozhodnutí vyplývající ze samostatného jednání (finan
- výdaje) je statutární zástupce povinen p

sobnosti programového výboru spolku patří jednat a rozhodovat ve všech v
ůsobnosti valné hromady tj. zejména: 

skupiny a jmenovat předsedy těchto skupin
izovat funkce manažera, případně dalších pracovníků spolku a vymezit jejich 

it s majetkem spolku 
rozhodovat o finančních transakcích (výdajích) spolku od  20

a spolurozhodovat s KK o operacích od 100 do 500 tis. 

Úkolem programového výboru je zejména: 
ě zprávu valné hromadě o své činnosti 
ční zprávu  

zpracovat návrh zájmových skupin 
rozhodovat o založení pracovních skupin 

et spolku, plán činností spolku 
 podávání žádostí 

sob hodnocení a výběru projektů (výběrová kritéria

realizaci a stanovit výši alokace na základě

leny, rozhodovat o místní působnosti člena, bere na v

majetkem spolku 
ěně příslušnosti člena k určité zájmové skupin

lena spolku 
stnance a ukončovat jejich pracovní poměr, a to v
ení a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím 

stnancem pro realizaci SCLLD 
rozhodovat o otázkách běžné činnosti spolku, kromě těch, které jsou vyhrazeny 

plnit usnesení valné hromady spolku mezi jednotlivými valnými hromadami spolku.

Článek VIII. 
edseda programového výbor

Statutárním orgánem spolku je programový výbor, předseda programového výboru 
navenek zastupuje a jedná jeho jménem.  

programového výboru je volen programovým výborem z řad č

programového výboru spolku je stanoveno valnou hromadou, 

okamžiku zvolení programovým výborem. 

edsedy programového výboru jedná jménem spolku 1. 
programového výboru spolku. 

Závažná rozhodnutí vyplývající ze samostatného jednání (finanční transakce nad 20
výdaje) je statutární zástupce povinen předem projednat s ostatními č
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í jednat a rozhodovat ve všech věcech 

chto skupin  
 spolku a vymezit jejich 

ních transakcích (výdajích) spolku od  20 000 Kč do 100 000 

rová kritéria pro výběr 

realizaci a stanovit výši alokace na základě návrhu výběrového 

bere na vědomí 

ité zájmové skupině na žádost 

, a to včetně 
vedoucím 

ch, které jsou vyhrazeny 

plnit usnesení valné hromady spolku mezi jednotlivými valnými hromadami spolku. 

edseda programového výbor u  
programového výboru výbor 

řad členů programového 

spolku je stanoveno valnou hromadou, 

jedná jménem spolku 1. 

ní transakce nad 20 000 Kč 
edem projednat s ostatními čteny programového 



 

 

výboru. 
 

7. Předseda programového výboru 
a) svolávat min. jednou ro

řídit její zasedání  
b) řídit činnost spolku 
c) podepisovat výzvy k
d) podepisovat projekty k

programového výboru
e) podepisovat dohody a smlouvy na základ
f) kontrolovat činnost zam
g) delegovat pravomoc ke konkrétním úkon

MAS. 

Výbě
1. Výběrová komise je orgánem, jehož hlavním úkolem je zejména posuzovat p

rozvojové projekty a vybrané doporu
finančních prostředků na základ
SCLLD (dle Postupu při hodnocení a výb
odpovídá programovému výboru a valné hromad

 
2. Výběrová komise má lichý poč

minimálně však tři, kteří jsou voleni na 1 rok. 
 

3. Členové výběrové komise mohou být voleny ze subjekt
prokazatelně působí.  Členy výb
výběrové komisi zástupci veřejn
více než 49% hlasovacích práv.

 
4. Je-li členem výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu 

právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je
splňovat tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 
možné pouze v rámci stejné zájmové skupiny.

 
5. Členové výběrové komise volí ze svého st

 
6. Předseda výběrové komise spolku 

výběrové komise a podepisuje veškerou její dokume
uložených výběrové komisi programovým

 
7. Výběrová komise se schází k jednání dle pot

podává zprávu valné hromadě
přítomna nadpoloviční většina jejích 
ně hlasuje nadpoloviční většina všech p
je hlasovací právo členů výbě

 
8. Z jednání výběrově komise je po

výběrové komise.  

programového výboru je povinen a oprávněn:  
ednou ročně valnou hromadu, připravit podklady pro její jednání a 

 
podepisovat výzvy k podání žádostí na základě rozhodnutá 
podepisovat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace na základ
programového výboru 
podepisovat dohody a smlouvy na základě rozhodnutí programového výboru

innost zaměstnanců spolku 
delegovat pravomoc ke konkrétním úkonům na kteréhokoli č

Článek X. 
Výběrová komise spolku  

rová komise je orgánem, jehož hlavním úkolem je zejména posuzovat p
rozvojové projekty a vybrané doporučovat v daném pořadí programovému výboru k p

 na základě objektivních kritérií směřující k plnění zám
i hodnocení a výběru projektů). Za svou činnost výb

odpovídá programovému výboru a valné hromadě. 

rová komise má lichý počet členů zvolených valnou hromadou z č
í jsou voleni na 1 rok.  

mohou být voleny ze subjektů, které na území spolku 
leny výběrové komise volí je valná hromada, a to tak, aby ve 

veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nep
více než 49% hlasovacích práv. 

rové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu 
edpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí 

ovat tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 
rámci stejné zájmové skupiny. 

rové komise volí ze svého středu předsedu výběrové komise.

rové komise spolku řídí činnost výběrové komise, svolává a 
rové komise a podepisuje veškerou její dokumentaci. Je odpovědný za pln

rové komisi programovým výborem a valnou hromadou.

rová komise se schází k jednání dle potřeby (v případě zasedání výb
podává zprávu valné hromadě o své činnosti). Výběrová komise je schop

tšina jejích členů. Usnesení výběrové komise je p
ětšina všech přítomných členů výběrové komise. P

 výběrové komise rovné.  

 komise je pořizován zápis, průběh jejího jednání upravuje Jednací 
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ipravit podklady pro její jednání a 

 programového výboru 
realizaci a stanovovat výši alokace na základě rozhodnutí 

programového výboru 

m na kteréhokoli člena nebo pracovníka 

rová komise je orgánem, jehož hlavním úkolem je zejména posuzovat předložené 
adí programovému výboru k přidělení 

ění záměrů a cílů 
innost výběrová komise 

členů spolku 

, které na území spolku 
valná hromada, a to tak, aby ve 

zájmových skupin nepředstavovali 

rové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu 
lenem právnická osoba, musí 

ovat tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Zastupování je 

rové komise. 

rové komise, svolává a řídí zasedání 
ědný za plnění úkolů 

výborem a valnou hromadou. 

 zasedání výběrové komise, 
rová komise je schopna usnášení, je-li 

rové komise je přijato, pokud pro 
rové komise. Při rozhodování 

o jednání upravuje Jednací řád 



 

 

Kontrolní komise spolku
1. Kontrolní komise spolku je kontrolním orgánem spolku. Za svou 

valné hromadě spolku. 
 

2. Kontrolní komise spolku je tříč
období je určeno valnou hromadou, nejdéle jsou to však dva roky.

  
3. Členy kontrolní komise volí se svých 

 
4. Je-li členem kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu 

právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je
splňovat tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 
možné pouze v rámci stejné zájmové skupiny.

 
5. Členové kontrolní komise spolku volí ze svého st
 
6. Předseda kontrolní komise řídí její 

veškerou dokumentaci. Je odpov
programovým výborem a valnou hromadou.

 
7. Kontrolní komise se schází k 

je usnášeníschopná, je li přítomna nadpolovi
komise je přijato, pokud pro ně
usnášení. Hlasovací právo člen

 
8. Předseda kontrolní komise je povinen

nejpozději do jednoho týdne ode 
 

9. Z jednání kontrolní komise je po
jednací řád kontrolní komise. 

 
10. Kontrolní komise o výsledcích kontroly vyhotovuje vždy písemnou zprávu, kterou 1x 

předkládá valné hromadě. 
 

11. Kontrolní komise se může účastnit jednání orgán
 

12. Do působnosti kontrolní komise spadá p
a) kontrola dodržování zákon

orgánů spolku 
b) dohled nad vykonáváním 

spolku  
c) kontrola dodržování práv povinností všech 
d) kontrola hospodaření spolku a nakládání s
e) kontrola výroční zprávy o 
f) zodpovědnost za monitoring

výboru indikátorový a evalua
 

13. Kontrolní komise je rovněž oprávn
a) nahlížet do účetních

Článek XI. 
Kontrolní komise spolku  

Kontrolní komise spolku je kontrolním orgánem spolku. Za svou činnost je zodpov

e spolku je tříčlenná, volena valnou hromadou z členů spolku. Její funk
eno valnou hromadou, nejdéle jsou to však dva roky. 

volí se svých řad valná hromada.  

lenem kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu 
edpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí 

ovat tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 
rámci stejné zájmové skupiny. 

lenové kontrolní komise spolku volí ze svého středu předsedu.  

řídí její činnost, svolává a řídí její zasedání a podepisuje 
veškerou dokumentaci. Je odpovědný za plnění úkolů uložených kontrolní komisi 
programovým výborem a valnou hromadou. 

 jednání dle potřeby, nejméně však 1x roč
řítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení kontrolní 

ijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina jejích členů
členů kontrolní komise je rovné. 

edseda kontrolní komise je povinen svolat její mimořádné zasedání komise, a to 
ji do jednoho týdne ode dne, kdy o to požádá nejméně polovina jejích 

jednání kontrolní komise je pořizován zápis, průběh jejího jednání podrobn
 

Kontrolní komise o výsledcích kontroly vyhotovuje vždy písemnou zprávu, kterou 1x 

častnit jednání orgánů spolku s hlasem poradním.

sobnosti kontrolní komise spadá především: 
dodržování zákonů, stanov spolku, SCLLD, kontrola dodržování usnesení 

nad vykonáváním činnosti spolku v souladu s platnými pravidly a standardy 

kontrola dodržování práv povinností všech členů spolku 
ření spolku a nakládání s jeho majetkem 

ní zprávy o činnosti a o hospodaření 
za monitoring a hodnocení SCLLD (předkládá programovému 

výboru indikátorový a evaluační plán CSLLD). 

ž oprávněna zejména: 
etních knih a jiných dokladů organizace za účelem provedení jejich 
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innost je zodpovědná 

ů spolku. Její funkční 

lenem kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu 
lenem právnická osoba, musí 

ovat tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  Zastupování je 

ídí její zasedání a podepisuje 
uložených kontrolní komisi 

 však 1x ročně.  Kontrolní komise 
ů. Usnesení kontrolní 
členů přítomných v době 

ádné zasedání komise, a to 
 polovina jejích členů.  

h jejího jednání podrobněji upravuje 

Kontrolní komise o výsledcích kontroly vyhotovuje vždy písemnou zprávu, kterou 1x ročně 

 spolku s hlasem poradním. 

, stanov spolku, SCLLD, kontrola dodržování usnesení 

platnými pravidly a standardy 

edkládá programovému 

čelem provedení jejich 



 

 

kontroly 
b) kontrolovat postup př

vyřizování odvolání žadatel
c) svolávat mimořádnou valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy spolku
d) svolávat mimořádné jednání programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy 

spolku 
e) rozhodovat o finanč

100 000 Kč do 500

1. Kancelář spolku zajišťuje administrativní 
činnostech spolku, podílí se na tvorb
zajišťuje propagaci spolku a aktualizaci webových stránek. 

 
2. Je řízena manažerem, se kterým uzavírá pracovn

výboru spolku. 
 

3. Manažer odpovídá za chod kancelá
za realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

 
4. Manažer ani jiný zaměstnanec nem
 
5. Manažer je oprávněn účastnit se zasedání orgán

 
6. Manažer je oprávněn zastupovat spolek v

 
7. Spolek na svých stránkách zve

a) stanovy 
b) přihlášku pro nové č
c) aktuální seznam člen
d) adresu sídla a kancelá
e) konzultační hodiny a kontaktní osoby
f) zprávu o činnosti a hospoda
g) mapu územní působnosti
h) seznam členů svých orgán

Pracovní skupiny 
1. Pracovní skupiny spolku jsou ustavovány programovým výborem spolku za ú

konkrétních úkolů vyplývajících z
 

2. Členy pracovní skupin mohou být 
 

3. Předsedy pracovních skupin jmenuje pr
 
4. Za činnost pracovní skupiny odpovídá její p

předkládány programovému výboru. 

p při hodnocení a výběru projektů a její dodržování, v
izování odvolání žadatelů proti výběru spolku 

řádnou valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy spolku
řádné jednání programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy 

ozhodovat o finančních transakcích (výdajích) spolku s programovým výborem od  
00 000 Kč.   

Článek XII. 
Kancelá ř spolku 

uje administrativní činnosti, funkční zázemí, informa
innostech spolku, podílí se na tvorbě strategických dokumentů, vede seznam 

uje propagaci spolku a aktualizaci webových stránek.  

em, se kterým uzavírá pracovněprávní vztah předseda 

Manažer odpovídá za chod kanceláře a plní funkci vedoucího zaměstnance odpov
 vedeného místního rozvoje (SCLLD).  

stnanec nemůže být členem volených orgánů spolku.

astnit se zasedání orgánů spolku s hlasem poradním.

n zastupovat spolek v rozsahu vymezeném plnou mocí.

Spolek na svých stránkách zveřejňuje tyto informace: 

pro nové členy 
členů a zájmových skupin spolku 

adresu sídla a kanceláře 
ní hodiny a kontaktní osoby 
innosti a hospodaření 

ůsobnosti 
 svých orgánů. 

Článek IX. 
Pracovní skupiny spolku 

skupiny spolku jsou ustavovány programovým výborem spolku za ú
 vyplývajících z činnosti spolku. 

leny pracovní skupin mohou být členové spolku a přizvaní odborníci 

edsedy pracovních skupin jmenuje programový výbor spolku ze svých 

innost pracovní skupiny odpovídá její předseda. Výsledky práce pracovní skupiny jsou 
edkládány programovému výboru.  
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 a její dodržování, vč. 

ádnou valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy spolku 
ádné jednání programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy 

programovým výborem od  

ní zázemí, informační servis o 
, vede seznam členů spolku, 

edseda programového 

ěstnance odpovědného 

ů spolku. 

hlasem poradním. 

rozsahu vymezeném plnou mocí. 

skupiny spolku jsou ustavovány programovým výborem spolku za účelem realizace 

izvaní odborníci – nečlenové spolku. 

ogramový výbor spolku ze svých členů. 

edseda. Výsledky práce pracovní skupiny jsou 



 

 

Ú
1. Účetnictví se vede dle příslušných právních p

 
2. Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospoda

spolku. 
 

3. Účetní nese odpovědnost za správnost ú
 

4. Účetní nesmí být členem voleného orgánu spolku.
 

5. Činnosti na realizaci SCLLD musí být ú
 
6. Účetnictví se řídí vnitřním předpisem o vedení ú

Hospoda
1. Majetek spolku tvoří finanční prost

jiná majetková práva. Spolek m
organizací či státu, a to v souladu s p

 
2. Majetek spolku vzniká z: 

a) členských příspěvků
b) dotací a grantů 
c) darů a příspěvků 
d) příjmů z vlastní hospodá
e) ostatních příjmů. 
 

3. Spolek je neziskovou organizací. Majetek a rozpo
podpoře činnosti v souladu s tě
hromada spolku a programový výbor spolku.

 
4. Za hospodaření spolku odpovídá programový výbor. 

 
5. Oprávnění disponovat s finanč

programového výboru spolku a jím pov
hromadou spolku. Disponování

 
6. O výši členských příspěvků a lh

Zastupování spolku
1. Spolek zastupuje předseda programového výboru 

místopředseda programového výboru
kteří jsou oprávněni jednat jménem spolku ve všech v

Článek XIII.  
Účetnictví spolku  

íslušných právních předpisů. 

etní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem 

dnost za správnost účetní evidence. 

lenem voleného orgánu spolku. 

innosti na realizaci SCLLD musí být účetně odděleny od ostatních.  

ředpisem o vedení účetnictví spolku. 

Článek XIV. 
Hospoda ření spolku  
ční prostředky, movitý, případně nemovitý majetek, pohledávky a 

Spolek může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem jiných 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 

ěvků 

 z vlastní hospodářské činnosti 

izací. Majetek a rozpočtový přebytek je možno využít pouze k 
innosti v souladu s těmito stanovami. O jeho užití rozhoduje dle p

hromada spolku a programový výbor spolku. 

ení spolku odpovídá programový výbor.  

disponovat s finančními prostředky (podpisové právo) má př
spolku a jím pověřeně osoby, popř. další osoba pov

hromadou spolku. Disponování s prostředky spolku je upraveno vnitřním p

a lhůtě splatnosti rozhoduje valná hromada.

Článek XV. 
Zastupování spolku  
programového výboru a v případě jeho nep

programového výboru, případně další pověření členové 
ni jednat jménem spolku ve všech věcech, a to samostatn
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ními prostředky a majetkem 

 

 nemovitý majetek, pohledávky a 
ěřeným majetkem jiných 

ebytek je možno využít pouze k 
mito stanovami. O jeho užití rozhoduje dle působnosti valná 

edky (podpisové právo) má předseda 
. další osoba pověřená valnou 

řním předpisem. 

 splatnosti rozhoduje valná hromada. 

 jeho nepřítomnosti 1. 
lenové či pracovníci spolku, 

cech, a to samostatně. 




