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STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝBĚROVÉ KOMISE  
MAS BOHUMÍNSKO 

 
 

I. 

Statut ústřední výběrové komise 

 

I.1 Ústřední vVýběrovou komisi zřizuje valná hromada MAS Bohumínsko jako zvláštní  
kolektivní orgán. Výběrová komise hodnotí  a provádí předvýběr projektů na základě 
objektivních kritérií schválených programovým výborem MAS Bohumínsko. Doporučuje 
pořadí projektů k realizaci dle jejich přínosu k realizaci záměru a cílů Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko a předkládá tento návrh ke schválení 
programovému výboru MAS Bohumínsko. , který je na základě předem stanovených 
kritérií a postupů zodpovědný za hodnocení a výběr projektů v rámci iniciativy LEADER, 
CLLD/* nebo v dalších aktivitách rozvoje venkova, zejména při naplňování cílů ISÚ MAS 
Bohumínsko. 
 
I.2 O počtu členů ústřední výběrové komise rozhoduje valná hromada. Ústřední vVýběrová 
komise však musí mít nejméně 7 členů při dodržení ustanovení článku I.4. Členové 
výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně 
působí. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v 
orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 
 
 
I.3 Členy ústřední výběrové komise delegují členové MAS Bohumínsko, každý člen má 
právo navrhnout  maximálně jednoho člena výběrové komise. Členy ústřední výběrové 
komise volí valná hromada, a to na 1 rok. Po uplynutí 1 roku od zvolení členství ve 
ústřední výběrové komisi nekončí, ale na nejbližší valné hromadě musí proběhnout volba 
nové ústřední výběrové komise.  
 
I.4 Složení ústřední výběrové komise musí být stanoveno tak, že veřejný sektor ani žádná 
ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % členů.1/**  Současně v žádné z 
obcí MAS nesmí být koncentrováno více než 40% členů ústřední výběrové komise (dle 
sídla, provozovny nebo trvalého bydliště). Volba ústřední výběrové komise proto musí být 
organizována tak, aby byl naplněn tento princip.  Při rozhodování je hlasovací právo členů 
výběrové komise rovné. 
 

 

I.5 Člen ústřední výběrové komise nemůže být současně členem programového výboru či 
kontrolní komise. 
 
I.6 Pro hodnocení konkrétních projektů ustanovuje programový výbor z řad členů ústřední 
výběrové komise dílčí hodnotící výběrovou komisi, a to při dodržení článku I.4. 
HodnotícíDílčí výběrová komise musí mít nejméně 553 členůůy a stanovuje náhradníky za 
každého členya hodnotící komise při dodržení článku I.4. 

                                                
1 Veřejným sektorem se rozumí obce, svazky obcí, právnické osoby s více než 50% podílem státu, kraje, 

obcí nebo dobrovolných svazků obcí bez ohledu na jejich právní subjektivitu, důvod založení nebo oblast 
činnosti. Soukromým sektorem se rozumí podnikatelský a neziskový sektor a fyzické osoby nepodnikající. 
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II. 

Jednací řád dílčí výběrové hodnotící komise 
 
II.1 Jednací řád stanovuje kompetence a způsob jednání dílčí výběrové hodnotící komise 
a zamezení střetu zájmů členů dílčí výběrové hodnotící komise.  
 
II.2 Jednání dílčí výběrové hodnotící komise se účastní bez hlasovacího práva 
zaměstnanec kKanceláře MAS Bohumínsko, určený programovým výborem, který plní 
funkci zapisovateletajemníka a metodika komise.  
 
V případě nepřítomnosti Zzaměstnance kKanceláře MAS Bohumínsko si zápis zpracuje 
jeden ze členů hodnotící komise vybraný předsedou komisemůže nahradit pověřený člen 
programového výboru.  
 
II. 3 VýběrovouHodnotící komisi svolává tajemník komise  vedoucí zaměstnanec pro 
realizaci SCLLD nebo předseda programového výboru nebo pověřený člen programového 
výboru, a to elektronicky (e-mailem) nejméně 7 kalendářních dní před termínem zasedání 
komise. Součástí pozvánky jsou podklady pro jednání komise včetně hodnotící tabulky a 
dalších pokynů pro hodnocení. 
 
II.43 Dílčí výběrová Hodnotící komise na svém zasedání ze svých řad volí předsedu 
komise, který pak řídí zasedání komise a ověřuje zápis z jednání komise.  
 
II.54 Každý člen dílčí výběrové hodnotící komise je povinen podepisatuje etický kodex 
resp. čestné prohlášení.  Dokumenty obsahují závazek mlčenlivosti, nezávislosti, 
nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmůpodepsat čestné prohlášení o 
nezaujatosti, nestrannosti, mlčenlivost. Je-li členem výběrové komise fyzická osoba, musí 
být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské 
podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto 
právnickou osobu zastupuje.  
i a dodržování zásad iniciativy LEADER a CLLD na principech partnerství veřejné a 
neveřejné sféry. Každý člen dílčí výběrové hodnotící komise je povinen také podepsat 
čestné prohlášení, kterým se zaváže k dodržování etického kodexu, pokud je takový 
kodex vydán. Členem dílčí výběrové hodnotící komise může být pouze bezúhonná osoba, 
která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisela s předmětem činnosti člena hodnotící komise, nebo pro trestný čin dotačního 
podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné 
činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování 
zájmů EU. Zasedání výběrové hodnotící komise se nemůže zúčastnit člen komise, který 
nesplní ustanovení dle tohoto odstavce.  
 
II.65  Členové komise nemohou být zároveň žadatelé v příslušné výzvě, kterou hodnotí. 
Každý člen je povinen dodržovat zásady iniciativy LEADER a CLLD na principech 
partnerství veřejné a neveřejné sféry.  
 
 
II.76 Hodnotící komise provádí hodnocení přijatých žádostí podle preferenčních 
(hodnotících) kritérií a stanovuje pořadí žadatelů. Hodnocení jednotlivých členů jsou 
neveřejná, zveřejňují se pouze souhrnné výsledky za komisi.  
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II.876 Zapisovatel Tajemník komise pořídí z jednání komise zápis, jehož přílohou je 
prezenční listina.  
Zápis ověřuje předseda komise. tak, Zaby zápis budeyl zveřejněn nejpozději do do 5 
pracovních dní od schválení výběru projektů MAS programovým výborem 10 kalendářních 
dnů od zasedání hodnotící komise na webových stránkách  MAS http://www.mas-
bohuminsko.cz/ . 
 
II.7 VýběrováHodnotící komise provádí hodnocení přijatých žádostí podle preferenčních 
kritérií a stanovuje pořadí žadatelů. Hodnocení jednotlivých členů jsou neveřejná, 
zveřejňují se pouze souhrnné výsledky za komisi.  
 
II.98 ZapisovatelTajemník komise předkládá zápisy z jednání po ukončení každého 
zasedání k dalšímu řízení předsedovi programového výboru. nebo zaměstnanci MAS, 
který byl k tomu pověřen programovým výborem. 
 

III. 

III.1 Tento sStatut a jednací řád výběrové komise MAS Bohumínsko byl schválen na 
jednání valné hromady MAS Bohumínsko dne …………………………..17. prosince 20173. 
 
III.2 Valná hromadu zmocňuje programový výbor provádět změny a doplňky tohoto statutu  
a jednacího řádu v období mezi zasedáním valné hromady. 
 

 

 

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

/* CLLD Komunitně vedený místní rozvoj 

/** Veřejným sektorem se rozumí obce, svazky obcí, právnické osoby s více než 50% podílem státu, kraje, 
obcí nebo dobrovolných svazků obcí bez ohledu na jejich právní subjektivitu, důvod založení nebo oblast 
činnosti. Soukromým sektorem se rozumí podnikatelský a neziskový sektor a fyzické osoby nepodnikající.   
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