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ORGANIZAČNÍ  ŘÁD 
 

Organizační struktura MAS Vyškovsko, z.s. vyplývá z následujícího schématu: 

 

 

 

     Rozhodovací úroveň  
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      Administrativní úroveň (Kancelář 
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SLOŽENÍ ORGÁNŮ ROZHODOVACÍ ÚROVNĚ 

Dle stanov orgány spolku MAS Vyškovsko tvoří výroční členská schůze, programový výbor, výběrová 

komise, pracovní skupiny a kontrolní komise. 

 

Výroční členská schůze 

Výroční členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Výroční členská schůze se koná, jestliže ji 

svolá programový výbor spolku a to nejméně jednou ročně. Programový výbor je povinen svolat 

mimořádné jednání Výroční členské schůze pokud o to alespoň třetina členů spolku nebo kontrolní 

komise spolku nebo některý člen programového výboru písemně požádá. Jednání výroční členské 

schůze je veřejné. 

 

Výroční členská schůze projednává a schvaluje zejména:  

 změny a doplňky stanov spolku,  

 zprávu o činnosti spolku,  

 zprávu o hospodaření spolku, 

 schvaluje kritéria výběru projektů, 

 vyloučení členů spolku a odvolání členů volených orgánů,  

 změnu výše členských příspěvků,  

 přijímá nové členy spolku, 

 schvaluje rozvojovou strategii, 

 další body, které jsou navrženy programovým výborem nebo některým členem spolku a které 

jsou přijaty nadpoloviční většinou přítomných členů spolku,  

 schvaluje jednací řád a další vnitřní předpisy spolku, pokud nejsou právním řádem nebo jejím 

rozhodnutím svěřeny jinému orgánu spolku, 

 rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku,    

 nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti 

spolku,  

 zřizuje povinné orgány – rozhodovací orgán, kontrolní orgán, výběrový orgán, 

 schvaluje SCLLD, 

 schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů, 

 schvaluje rozpočet spolku. 

 

 

 

Programový výbor 

Programový výbor je rozhodovacím orgánem spolku, který je volen ze členů spolku, přičemž veřejný 

sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Za svou činnost 

je odpovědný výroční členské schůzi. V čele stojí volený předseda, který je zároveň statutárním 

zástupcem spolku. Statutární zástupce je oprávněn k samostatnému jednání jménem spolku. Závažná 

rozhodnutí vyplývající ze samostatného jednání (především finanční transakce nad 40 000,- Kč) je 

statutární orgán povinen nechat schválit programovým výborem.  
 

Úkolem programového výboru je zejména:   

 připravovat Rozvojovou strategii spolku, 

 realizovat úkoly, opatření a cíle směřující k implementaci strategie rozvoje, 

 koordinovat činnost výběrové komise, 

 schvalovat konečné přidělení finančních prostředků na vybrané rozvojové projekty,  

 zřizovat pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti činností a usměrňovat jejich činnost, 

 aktuálně informovat členy spolku o významných skutečnostech týkajících se činnosti spolku,  

 vést evidenci členů spolku, 

 svolávat výroční členskou schůzi minimálně jedenkrát ročně, 

 připravovat a předkládat výroční členské schůzi zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření,  



 projednávat záměry a výsledky jednání a rozhodnutí činěné členy pracovních skupin, 

 zajišťovat vedení účetnictví, 

 schvalovat členství spolku v dalších organizacích, 

 schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro 

realizaci SCLLD, 

 schvaluje výzvy k podávání žádost, 

 schvaluje výběr projektů doporučených výběrovou komisí k realizaci a stanovuje výši alokace 

na projekty na základě návrhu výběrové komise.  

 

 

Výběrová komise 

Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku a za svou činnost je odpovědna Programovému 

výboru. Musí mít vyvážené a reprezentativní složení členů. Hlasovací právo členů výběrové komise je 

rovné. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

Členové výběrové komise jsou voleni na výroční členské schůzi na období jednoho roku. Členové 

výběrové komise volí ze svého středu předsedu výběrové komise. Předseda výběrové komise řídí 

činnost výběrové komise a podepisuje veškerou její dokumentaci. Je odpovědný za plnění úkolů 

uložených programovým výborem. Předseda nebo kancelář spolku svolávají zasedání. 

 

Úkolem výběrové komise je zejména: 

 posuzovat předložené rozvojové projekty, 

 vybrané doporučovat programovému výboru k přidělení finančních prostředků, 

 

 

Kontrolní komise 

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje činnost orgánů spolku, zejména soulad se 

stanovami spolku a s usneseními orgánů spolku. Členové kontrolní komise musí být voleni ze členů 

spolku. Kontrolní komise je tříčlenná. Kontrolní komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda 

svolává a řídí jeho zasedání. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné.  

 

Úkolem kontrolní komise je zejména: 

 kontroluje a projednává hospodaření spolku,  

 projednává výroční zprávu o činnosti spolku minimálně jedenkrát ročně, 

 dohlíží na činnost spolku v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy spolku a SCLLD, 

 nahlíží do účetních knih a jiných dokladů spolku týkajících se činnosti spolku a provádí jejich 

kontrolu.  

 svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu v zájmu spolku, 

 kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování vč. odvolání žadatele proti 

výběru projektů spolku,  

 zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SLOŽENÍ ORGÁNŮ MIMO ROZHODOVACÍ ÚROVEŇ 
 
Kancelář MAS  
Pracovníci kanceláře MAS: manažer, administrátor, finanční manažer. 

 

Úkolem zaměstnanců MAS je zejména: 

 zpracovávat výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, 

 zajišťovat administrativu MAS, vést seznam členů a seznam platných vnitřních předpisů MAS 

(jednací řády, směrnice, etický kodex, archivační a skartační řád, komunikační plán) 

 plnit úkoly uložené předsedou a výborem MAS, 

 zajistit hospodaření MAS podle schváleného rozpočtu, 

 vést administraci projektů v programu LEADER podle pravidel stanovených v kap. 10, 

 zajistit realizaci komunikačního plánu a školícího plánu, 

 zajistit administrace výzev k podávání projektů, 

 plnit administrativní podporu výběrové komise, monitorovacího výboru  a programového 

výboru. 

 
 
Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor volí Výroční členská schůze a za svoji činnost se zodpovídá Programovému 

výboru.  

 

Úkolem monitorovacího výboru je zejména: 

 rozhodovat o návrhu sekretariátu MAS na hodnocení kritérií přijatelnosti u jednotlivých 

předložených projektů, 

 kontrolovat realizaci projektů SPL, 

 dohlížet na plnění monitorovacích indikátorů, 

 na základě zpráv předložených kontrolní komisí a sekretariátem pravidelně hodnotit pokrok 

v dotahování konkrétních cílů SPL, 

 schvalovat výsledky implementace, zejména dosahování cílů stanovených formou 

monitorovacích indikátorů pro fiche, 

 schvalovat závěrečné a výroční zprávy o implementaci SPL. 

 
Pracovní skupiny 

Pracovní skupiny mohou být ustavovány programovým výborem za účelem realizace konkrétních 

úkolů vyplývajících z činnosti spolku. Předsedy pracovních skupin určuje programový výbor ze svých 

členů. Výsledky práce pracovní skupiny jsou předkládány programovému výboru.  

 

1) Pracovní skupina pro ISÚ 
 lidské zdroje,  
 ekonomika,   
 životní prostředí. 

 
2) Pracovní skupina pro přípravu a zpracování SPL  

Pracovní skupina pro přípravu a zpracování SPL může být složená z interních i externích odborníků.   

Náplň činnosti je:  

 návrh harmonogramu činnosti, 

 vedení kulatých stolů,  

 koordinace a vedení činnosti Tématických pracovních skupin, 

 spolupráce při definování prioritních cílů MAS a preferenčních kritérií, 

 koordinace celé přípravy a zpracování SPL, 

 kompletace žádosti,  

spolupracuje s kontrolní a výběrovou komisí a evaluuje jejich činnost. 

 

 


