
STATUT  A JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY
Místní akční skupiny  Bohumínsko, z.s. (dále MAS)

I.
Statut valné hromady

I.1 Valná hromada je nejvyšší orgán MAS, který je tvořen všemi partnery MAS, 
přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 
49 % hlasovacích práv. 

I.2  Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina 
partnerů  MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

I.3  Do kompetence valné hromady spadá zejména: 
◦ rozhodování o změně stanov MAS vlastním rozhodnutím a nebo na návrh 

partnera nebo orgánu MAS,
◦ schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, 
◦ schvalování roční účetní závěrky MAS, 
◦ schvalování rozpočtu MAS, 
◦ jmenování a odvolání auditora závěrečného účtu (v případě potřeby), 
◦ zřízení povinných orgánů MAS, a to rozhodovacího orgánu (programový 

výbor), kontrolního orgánu (kontrolní komise) a výběrového orgánu 
(výběrová komise),  

◦ schválení svého statutu a jednacího řádu a statutů a jednacích řádů 
ostatních povinných orgánů MAS (programového výboru, kontrolní komise, 
výběrové komise), 

◦ schvalování SCLLD, 
◦ nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v 

území působnosti MAS,  
◦ volba členů povinných orgánů MAS - počet členů orgánů, jejich působnosti a 

pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání, 
◦ rozhodování o přijetí nebo vyloučení člena MAS, 
◦ rozhodování o fúzi nebo zrušení MAS. 

I.4 Valná  hromada  deleguje  na  rozhodovací  orgán  (programový  výbor)  tyto
kompetence:  
◦ schvalování  způsobu  hodnocení  a  výběru  projektů,  zejména  výběrových

kritérií pro výběr projektů,  
◦ dílčí úpravy valnou hromadou schváleného rozpočtu MAS, 
◦ schvalování vnitřních předpisů MAS (mimo statuty a jednací řády povinných

orgánů MAS), 
◦ vymezování zájmových skupin v rámci MAS.

 
II.

Jednací řád valné hromady

II.1Jednací řád stanovuje způsob jednání valné hromady.
II.2  Valnou hromadu svolává programový výbor. Valná hromada se schází nejméně 

jednou ročně, a dále tehdy, požádá-li o to kterýkoliv partner MAS. 
II.3Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v 

nejvyšším orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího 
statutárního orgánu. 

II.4Valnou hromadu řídí předseda nebo místopředseda programového výboru, v 
jejich nepřítomnosti jiný člen programového výboru (dále „řídící zasedání“). 



Řídící zasedání zahájí jednání nejpozději 15 min. po stanoveném začátku 
jednání. 

II.5Řídící zasedání oznámí počet přítomných členů s hlasem rozhodujícím a 
skutečnost, zda je valná hromada usnášeníschopná. Současně řídící zasedání 
provede dle prezenční listiny kontrolu, zda veřejný sektor či žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.  Pokud se tak stane, 
řídící zasedání přeruší jednání a společně s ověřovateli zápisu provede 
přepočet hlasů u veřejného sektoru či zájmové skupiny tak, aby byla splněna 
podmínka max. 49 % hlasovacích práv u veřejného sektoru a zájmových skupin.
V prezenční listině se proto u každého partnera sleduje příslušnost k zájmové 
skupině a zda náleží do veřejného či soukromého sektoru. V případě přepočtu 
hlasů bude využita tabulka „Hlasovací práva“, která byla zpracována SZIF.

II.6V úvodu jednání valné hromady je schválen program jednání a ustanoveni dva 
ověřovatelé zápisu a zapisovatel. 

II.7Řídící ukončí zasedání, není-li valná hromada usnášeníschopná, případně 
stane-li se tak v průběhu jednání. Řídící ukončí zasedání, pokud není schválen 
program jednání valné hromady a to ani po dohadovacím řízení. V tom případě 
je náhradní jednání svoláno do 14 dnů. Při náhradním jednání platí rovněž 
podmínka, že veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než
49 % hlasovacích práv.

II.8Hlasování je zásadně veřejné, na návrh člena VH tajné, po schválení VH. V 
případě veřejného hlasování dávají členové s hlasem rozhodujícím na valné 

II.9hromadě svůj hlas zdvižením ruky "pro," "proti," nebo "zdržel se hlasování." 
Výsledek hlasování oznámí řídící zasedání, popř. zapisovatel. Pokud se hlasuje 
tajně, jsou hlasy zaznamenány na hlasovacích lístcích a vkládají se do předem 
připravené urny.

II.10  Volby do orgánů MAS řídí a výsledky oznamuje „řídící zasedání“, pokud na 
návrh některého člena není zřízena volební komise, která pak pokud je 
schválená valnou hromadou řídí volby do orgánů MAS. 

II.11 Je-li ustavena návrhová komise, tak předkládá návrhy usnesení předseda 
návrhové komise, kterého si komise určí ze svého středu. Pokud není ustavena 
návrhová komise, tak návrhy usnesení předkládá řídící zasedání nebo kterýkoliv
člen VH s hlasem rozhodujícím.  K tomuto návrhu může v rámci diskuse podat 
kterýkoli člen s hlasem rozhodujícím protinávrh. O návrzích se hlasuje v 
opačném pořadí, než v jakém byly podány. Schválením jednoho návrhu se 
ostatní považují za nepřijaté. 

II.12 Projednávané materiály jsou zasílané delegátům jeden týden před konáním 
valné hromady elektronickou formou jako příloha e-mailu nebo s uvedením 
odkazu na internetové umístění dokumentů. Valná hromada musí při 
schvalování programu odsouhlasit dodatečné materiály předkládané na stůl.

III.
Tento Statut a jednací řád valné hromady Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. byl 
schválen na jednání valné hromady MAS  dne 11.11. 2015 a nahrazuje Statut a jednací 
řád valné hromady MAS Bohumínsko ze dne 10. června 2014.

….............................................. ….......................................................
Ing. Lumír Macura Mgr. Pavel Buzek
předseda programového výboru místopředseda programového výboru



Vysvětlení pojmů

MAS – Místní akční skupina = LAG = Local action group, je místní partnerství mezi 
soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro
něž navrhuje a provádí SCLLD. Místní akční skupina je partnerstvím s právní subjektivitou,
kdy se partneři spojí v rámci vytvořené společné struktury.

Partner MAS 
v případě spolku se jedná o fyzickou či právnickou osobu, která byla přijata za člena MAS. 

Soukromá sféra (sektor) – soukromoprávní právnické či fyzické osoby (podnikající i 
nepodnikající). 

Veřejná sféra (sektor) – stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a 
právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky
obcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu, tj. např. příspěvkové organizace, 
ale také podniky v majoritním vlastnictví obcí či státu (např. technické služby, Lesy ČR 
apod.).  

Zájmová skupina – členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na 
určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. 
Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti. 
Člen MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Vymezení zájmových 
skupin stanovuje valná hromada MAS, pokud toto vymezení nesvěří programovému 
výboru.

CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj.

SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
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