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A. ÚVOD 

 

MAS jako realizátor metody LEADER 

Leader jako jedna z hlavních metod pro rozvoj venkova 

Akronymum LEADER pochází z francouzského Liaison entre les actions economic 
rural (Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova). Obsah a zaměření metody LEADER 
lze tedy snadno pochopit již ze samotného názvu. Od roku 1991 je považována 
za nejefektivnější nástroj podpory venkova. Dnes se práce metodou LEADER realizuje 
na většině území evropského venkova a rozbíhá se i v dalších přistupujících zemích.  

 LEADER je založen na místním partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii, má 
výrazně decentralizované řízení i financování (sami zástupci místních organizací si 
určují, na které aktivity se zaměří). Program je v podstatě otevřená metoda k rozvoji 
regionu. Metoda s sebou nese i získávání nezbytných prostředků pro rozvoj, priorita 
tohoto aspektu se však v různých obdobích liší; 

 LEADER byl vytvořen jako metoda podpory místního partnerství a dlouhodobého 
rozvoje potenciálu venkova; 

 LEADER podporuje uplatňování integrovaných, místních a specificky zaměřených 
strategií trvale udržitelného rozvoje; 

 LEADER podporuje spolupráci a výměnu zkušeností mezi regiony; 

 LEADER vytváří inovativní přístupy a usiluje o zlepšování kvality života a místní 
produkce novými způsoby; 

 LEADER se opírá o přístup "zdola nahoru". To znamená, že nejvyšší hodnotu mají ty 
aktivity, které lidé žijící ve vymezeném území společně určí jako prioritu a také 
jednotlivě realizují. Principem je tedy propojení lidských a jiných kapacit daného území, 
vytvoření společné strategie a společné rozhodování. Podstatné je partnerství 
a spolupráce v regionu, na níž se podílejí jak samosprávy, tak podnikatelé a neziskové 
organizace. 

 LEADER zahrnuje společné projekty a vytváření sítí. Metoda má podporovat realizaci 
investičních projektů zapadajících do originálních, integrovaných a kvalitních strategií 
udržitelného rozvoje. Jejím smyslem je vyzkoušet nové formy zlepšování kvality života 
ve venkovských oblastech, posilovat ekonomické prostředí a zhodnocovat přírodní 
a kulturní dědictví. Naplňováním těchto dílčích cílů dochází k plynulému zlepšování 
organizačních schopností venkovských oblastí. 1 

 

                                                           
1  Sedm základních principů metody LEADER stanovuje Nařízení rady EU č. 1698/2005, Článek 61, který dále vysvětluje dokument 

Fact Sheet: Přístup LEADER – základní příručka (http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_cs.pdf)   
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LEADER V ČR 

Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. První MAS u 
nás začaly vznikat v roce 2002 v souvislosti s Programem obnovy venkova. Další příležitostí 
pro MAS byl Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
v programovém období 2004–2006 (LEADER+), který byl spolufinancován Evropskou unií, a 
dále samostatný národní program LEADER ČR financovaný výhradně ze státního rozpočtu 
ČR, který byl vypisován v letech 2004–2008, jako roční dotační program Ministerstva 
zemědělství. 
Od r. 2007 je LEADER jednou z os Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, 
konkrétně osy IV. LEADER. V současném programovém období 2014-2020 se nástupcem 
metody LEADER stává Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).  
 
 
 
 
Obr. 2: Muzeum betlémů ve Švábenicích (3. největší sbírka v Evropě) – vybudovala MAS Vyškovsko z 
dotace PRV osy IV.2.1 Realizace projektů 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/dobihajici-a-ukoncene-dotace/leader-cr/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/
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B. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS 

 
 
Obr. 3: Organizační struktura MAS 

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni partneři 
(členové) spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nedrží více než 49% 
hlasovacích práv. Právnickou osobu zastupuje statutární orgán nebo písemně pověřená 
osoba. 
Valná hromada: 
 schvaluje jednací řád valné hromady, změny stanov a základní vnitřní předpisy spolku, 
 schvaluje rozpočet spolku, 
 schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku, včetně účetní závěrky, 
 schvaluje výši partnerských příspěvků, 
 rozhoduje o přijetí partnera spolku, 
 volí a odvolává členy správní rady, dozorčí rady a výběrové komise spolku, 
 rozhoduje o počtu členů správní rady, dozorčí rady a výběrové komise spolku, 
 rozhoduje o působnosti a pravomocech správní rady, dozorčí rady a výběrové komise 

spolku, 
 rozhoduje o vyloučení partnera, 
 rozhoduje o sloučení spolků, 
 rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku, 
 schvaluje SCLLD (rozvojové strategie), 
 schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria, 
 nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD na území 

MAS. 
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Správní rada (Rada MAS/Programový výbor) 

Správní rada je rozhodovacím orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné 
hromadě. Správní rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 
Členství ve správní radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého z 
partnerů spolku. Členové správní rady jsou voleni z partnerů spolku, přičemž veřejný sektor 
ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Je-li členem 
správní rady fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu 
upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku 
splňovat její pověřený zástupce. 
Správní rada: 
 volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, 
 koordinuje činnost spolku a řídí provozní činnost spolku, 
 navrhuje plán práce a rozpočet spolku, 
 každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky, 
 svolává valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně, 
 zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, 
 plní úkoly uložené usnesením valné hromady, 
 schvaluje výzvy k podávání žádostí, 
 vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise, 
 schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro 

realizaci SCLLD, 
 rozhoduje o způsobu odměňování funkcionářů spolku a výši jejich odměn. 
 

Předseda 

Předseda správní rady je statutárním orgánem spolku. Předseda naplňuje rozhodnutí 
správní rady a samostatně zastupuje spolek navenek, jedná jménem spolku, přijímá 
zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. 
Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí správní rady, vedení účetní evidence a plynulý 
chod spolku. Předseda (případně jím navržený jiný člen SR) svolává a řídí zasedání správní 
rady. 
 

Místopředseda 

Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. 
 

Dozorčí rada (Kontrolní komise) 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě. 
Dozorčí rada dohlíží na činnost spolku a jeho správní rady. Členové dozorčí rady jsou voleni 
z partnerů spolku. 
Dozorčí rada: 
 volí ze svých členů předsedu, 
 nejméně jedenkrát ročně podává valné hromadě spolku zprávu o výsledcích své 

kontrolní činnosti, 
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 projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku, 
 dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy 

spolku a SCLLD, 
 nahlíží do účetních knih a jiných dokladů spolku týkajících se činnosti spolku a 

kontroluje v nich obsažené údaje, 
 kontroluje metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování, vyřizuje 

odvolání žadatelů proti výběru spolku, 
 zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení 

rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).  
 

Předseda dozorčí rady (kontrolní komise) 

Svolává a řídí zasedání dozorčí rady (kontrolní komise). 
 

Výběrová komise 

Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné 
hromadě. Členové výběrové komise jsou voleni ze subjektů, které na území MAS 
prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 
nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Je-li členem výběrového orgánu fyzická 
osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího 
živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat její 
pověřený zástupce. 
Výběrová komise: 
 volí ze svých členů předsedu, 
 je volena na období jednoho roku, 
 provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií a stanovuje jejich pořadí 

podle přínosu vzhledem k plnění záměrů a cílů SCLLD. 
 

Předseda výběrové komise 

Svolává a řídí zasedání výběrové komise. 
 

Manažer 

 je v pracovně právním vztahu k MAS, 
 je odpovědný za realizaci SCLLD, 
 má pravomoci a odpovědnosti vztahující se k zajištění realizace SCLLD, 
 spravuje kancelář MAS (vedení kanceláře MAS), 
 spravuje www stránky MAS (administrativa), 
 zajišťuje činnost MAS: vede seznam členů, zakládá dokumenty, vyřizuje poštovní, e-

mailovou i telefonickou komunikaci MAS, připravuje podklady pro zasedání orgánů 
MAS (kancelář MAS), 

 plní úkoly zadané předsedou i orgány MAS, 
 řídí a kontroluje činnost ostatních zaměstnanců MAS. 
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Ostatní zaměstnanci MAS 

 zaměstnanci s pracovní smlouvou, DPP nebo DPČ, 
 další pracovní pozice v MAS jsou navrženy předsedou a schváleny správní radou MAS, 
 v programovém období 2014–2020 budou zaměstnanci MAS rozděleni dle OP, které 

budou spravovat, 
 doplňkovými zaměstnanci MAS mohou být: účetní, asistent, atd. 

 

Zájmové skupiny MAS 

Zájmové skupiny MAS jsou tvořeny z partnerů/členů MAS dle zaměření převažující 
činnosti (např. sport, zemědělství, kultura, obce, apod.) v souladu se strategií MAS. Partner 
MAS může příslušet pouze k jedné zájmové skupině. Zájmové skupiny definuje valná 
hromada popř. správní rada. 

Pracovní skupiny MAS 

Pracovní skupiny MAS mohou být vytvořeny na základě kulatých stolů, které MAS 
průběžně pořádá při přípravě strategie. Pracovní skupiny tvoří aktivní občané na území 
MAS, kteří mají zájem spolupracovat s MAS v dané oblasti (např. životní prostředí, kultura a 
sport, místní producenti, atd.). Pracovní skupiny se scházejí dle potřeby. 
 

Příklady z praxe MAS: 

Partneři/členové MAS 

- v programovém období 2007–2013 se členové MAS rozdělovali pouze na veřejný a soukromý sektor 
- v programovém období 2014-2020 se člen MAS nazývá také „partner“ MAS 
  a členové/partneři MAS se rozdělují ve dvou úrovních:  
1. veřejný a soukromý sektor,  
2. zájmové skupiny 
 

Zaměstnanci MAS 

- v programovém období 2007–2013 byli v MAS zaměstnáni pracovníci na následujících pozicích: 
   manažer SPL, finanční manažer, projektový manažer, administrativní pracovník 
- v programovém období 2014-2020 jsou v MAS zaměstnáni pracovníci na následujících pozicích: 
  manažer MAS, finanční manažer, projektový manažer (dle OP), administrativní pracovník 
 
Konkrétní náplň práce zaměstnaců MAS v programovém období 2007–2013 byla rozdělena 
následovně: 
manažer SPL – realizace strategie MAS 
finanční manažer – finanční záležitosti MAS, účetnictví 
projektový manažer – realizace projektů v rámci PRV ČR 
administrativní pracovník – administrativa MAS 
 
V programovém období 2014-2020 se náplň práce jednotlivých zaměstnanců odlišuje jen málo, 
konkrétní úkoly pro jednotlivé zaměstnance jsou: 
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manažer MAS – realizace strategie MAS 
finanční manažer – finanční záležitosti MAS, účetnictví 
projektový manažer – realizace projektů v rámci IROP, PRV ČR, OP ZAM, OP VVV, OPŽP 
administrativní pracovník – administrativa MAS 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

C. ETICKÝ KODEX MAS  
 

Etický kodex vymezuje žádoucí zásady chování Místní akční skupiny, jejích členů i 
zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti, ostatním členům i spolupracovníkům, a tímto 
podporuje MAS v situacích, kdy se vytváří, udržuje a prohlubuje důvěra veřejnosti v činnost 
MAS. Etický kodex má dále sloužit jako vodítko pro správné rozhodování při řešení 
konkrétních otázek a problémů, které vyplývají z činnosti místní akční skupiny, ale současně 
má představovat také závazek kvality, který na sebe MAS bere vůči společnosti. Etický 
kodex organizace „Místní akční skupina“ je z morálního i lidského hlediska zásadní nepsaná 
norma, jejíž narušení chováním členů či konáním orgánů MAS může způsobit nedůvěru k 
MAS a z ní vyplývající nezájem, či přímo bojkot místních obyvatel k aktivitám MAS. 
 

Etický kodex MAS na evropské úrovni 

Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova (European LEADER association for Rural 
Development, dále jen ELARD) je mezinárodním neziskovým sdružením, jehož cílem je 
podpořit rozvoj venkova, prosazovat výměnu zkušeností a napomáhat spolupráci 
prostřednictvím přeshraničních projektů. ELARD byla založena v roce 1999 národními 
sítěmi Místních akčních skupin (MAS) Itálie, Francie, Španělska, Irska a Řecka. V současné 
době ELARD sdružuje více než 1 100 MAS z 21 evropských zemí. 
Nejvyšším orgánem asociace je Valné shromáždění (v originále General Assembly), které tvoří 
zástupci všech členských států. Samotné fungování a činnost asociace zajišťuje Rada (v 
originále Council), která má na základě rozhodnutí Valného shromáždění dvouleté funkční 
období.  V rámci asociace funguje tzv. rotační systém, kdy se jednotlivé členské státy střídají 
v dvouletém předsednictví. V letech 2014 a 2015 předsedá asociaci Česká republika. 
Předseda asociace (v originále The President) navrhuje osobu na pozici tajemníka ELARD (v 
originále Co-ordination officer). Náplní práce tajemníka je především zabezpečovat 
každodenní chod organizace2. 
Všechny kompetence orgánů jmenovaných výše jsou zakotveny a definovány ve stanovách 
organizace3. 

                                                           
2  Zdroj: Internetové stránky asociace ELARD http://www.elard.eu/  
3  Blíže viz Stanovy asociace ELARD 

http://www.elard.eu/
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Samotná organizace ELARD nemá zpracován svůj vlastní etický kodex, nicméně je vázána 
etickým kodexem Rejstříku transparentnosti, ve kterém je asociace registrována. Ten 
společně spravují Evropský parlament a Evropská komise. Etický kodex Rejstříku 
Transparentnosti je uveden v následujících řádcích.  

 
"Zúčastněné strany se domnívají, že všichni zástupci zájmových skupin, s nimiž se dostanou do 
kontaktu, jednorázově nebo častěji, ať už se jedná o subjekty zapsané do rejstříku, či nikoli, by měli 
jednat v souladu s tímto kodexem chování. 
 
V rámci svých vztahů s orgány EU a jejich členy, úředníky a jinými zaměstnanci zástupci zájmových 
skupin: 
a) vždy oznámí své jméno, příp. registrační číslo, a subjekt či subjekty, pro něž pracují nebo které 
zastupují; uvedou zájmy, cíle či účely, které propagují, a případně klienty nebo členy, které zastupují; 
b) nezískávají ani se nesnaží získat informace či dosáhnout jakýchkoli rozhodnutí nekalým způsobem 
nebo využitím neoprávněného tlaku či nevhodného chování; 
c) při jednání s třetími osobami si nenárokují žádný formální vztah s Evropskou unií ani s žádným z 
jejích orgánů a nezkreslují své postavení v souvislosti se zápisem do rejstříku tak, aby uváděly v omyl 
třetí osoby nebo úředníky či jiné zaměstnance Evropské unie, ani nevyužívají loga orgánů EU, aniž by 
jim to bylo výslovně povoleno; 
d) zajistí, aby informace, které poskytují při registraci a následně v rámci své činnosti, na niž se 
vztahuje rejstřík, byly podle jejich nejlepšího vědomí úplné, aktuální a nebyly zavádějící; 
jsou srozuměni s tím, že veškeré poskytnuté informace podléhají kontrole, a souhlasí s tím, že budou 
spolupracovat v případě žádostí správních útvarů o doplňující informace a aktualizaci údajů; 
e) neprodají třetím osobám kopie dokumentů získaných od kteréhokoli orgánu EU; 
f) v obecné rovině dodržují veškerá pravidla, kodexy a postupy řádné správy, které zavedly orgány EU, 
a nijak nebrání jejich provádění a uplatňování; 
g) nenavádějí členy orgánů EU, úředníky nebo jiné zaměstnance EU nebo asistenty či stážisty těchto 
členů k tomu, aby jednali v rozporu s pravidly a normami chování, jež se na ně vztahují; 
h) pokud zaměstnávají bývalé úředníky nebo jiné zaměstnance Evropské unie nebo asistenty či stážisty 
členů orgánů EU, respektují povinnost uvedených zaměstnanců dodržovat pravidla a závazek 
mlčenlivosti, jež se na ně vztahují; 
i) získají předběžný souhlas dotyčného člena nebo členů Evropského parlamentu, pokud jde o jakýkoli 
smluvní vztah nebo o zaměstnanecký poměr s jakoukoli osobou z vymezeného okruhu osob z jejich 
okolí; 
j) dodržují veškerá pravidla upravující práva a povinnosti bývalých poslanců Evropského parlamentu 
a členů Evropské komise; 
k) informují jakékoli osoby, jež zastupují, o svých povinnostech vůči orgánům EU. 
 
Jednotlivci, kteří se v Evropském parlamentu zapsali za účelem vystavení nepřenosného průkazu na 
jméno opravňujícího ke vstupu do prostor tohoto orgánu: 
l) ujistí se, že průkaz k přístupu do Evropského parlamentu neustále a viditelně nosí ve všech 
prostorách tohoto orgánu; 
m) striktně dodržují příslušný jednací řád Evropského parlamentu; 
n) jsou srozuměni s tím, že veškerá rozhodnutí o žádostech o vstup do prostor Evropského parlamentu 
jsou výsadním právem samotného Parlamentu a že z registrace do rejstříku nevyplývá automatický 
nárok na vydání tohoto průkazu."4 

                                                           
4  Zdroj: Etický kodex chování Rejstříku transparentnosti, dostupné z: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=cs   

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=cs
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Základní hodnoty a závazky 

 
 Místní akční skupina si musí zakládat na otevřenosti, nestrannosti, nezávislosti, 

odpovědnosti a bezúhonnosti. Místní akční skupina, její členové, zaměstnanci i 
spolupracující osoby se musí chovat důstojně a důvěryhodně, uplatňovat rovný a 
korektní přístup, jakož i odmítat a netolerovat jakékoliv korupční jednání, odmítnout 
dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu veřejně 
prospěšné činnosti Místní akční skupiny, zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které 
by mohlo vést ke střetu zájmů. 

 Místní akční skupina si klade za cíl neustále posilovat vazby s veřejností i jednotlivými 
zájmovými skupinami svých členů. Místní akční skupina se dále bude v maximální míře 
snažit o spolupráci se státními i nestátními institucemi. Místní akční skupina pomáhá se 
stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem zájmovým skupinám svých 
členů. Snaha po sebeuplatnění či slávě se podřizuje pokoře vůči rozmanitosti společnosti. 

 Místní akční skupina pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a sdružením občanů, 
právnickým osobám, jakož i veřejné správě svými znalostmi, dovednostmi a 
zkušenostmi při jejich rozvoji.  

 Organizace se zasazuje o zlepšení životních podmínek a zvyšování životní úrovně tím, že 
podněcuje změny v zákonech, v politice státu i v mezinárodní politice. Upozorňuje na 
možnosti spravedlivějšího rozdílení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k 
těmto zdrojům těm, kteří to potřebují. Svou působností usiluje o rozšíření možností a 
příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny osoby, a to se zvláštním zřetelem ke 
znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám. Místní akční skupina působí na 
zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám, jež vytvořilo lidstvo. 

 

Chování členů MAS 

Členem MAS by se měla stát pouze osoba, která svým vystupováním na veřejnosti 
nezavdává příčinu k pochybnostem o své důvěryhodnosti či záměrech. Osoba, která má 
vysoký společenský kredit a jejíž dosavadní činnost a práce jednoznačně směřovala ve 
prospěch spolků, zájmových kroužků nebo organizací, poskytujících pomoc slabším 
občanům apod. Pokud se chce stát členem MAS osoba podnikající, mělo by se přihlížet k její 
pověsti v podnikatelských kruzích a zda při zahájení členství v MAS není jejím cílem pouze 
hmotný zisk, který by z této pozice mohl vyplývat.  Stejná pravidla by se měla dodržovat i u 
právnických osob, kdy ukazatelem vhodnosti k členství v MAS je morální kredit a záměry 
jejích majitelů. Podobnými zásadami lze posuzovat i právnickou osobu nepodnikající. Z 
morálního kreditu členů společnosti, hlavně jejího vedení, lze dobře posuzovat vhodnost 
přijetí. 
 
Člen místní akční skupiny odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku svého 
členství, které upravují stanovy MAS, hlavně v části povinnosti člena: 
 
Člen spolku je povinen zejména: 
a) dodržovat stanovy spolku, aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 
b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
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c) dbát o dobré jméno a nepoškozovat spolek, 
d) chovat se čestně vůči spolku, aktivně hájit jeho zájmy, dodržovat vnitřní dohody, 
zachovávat vnitřní řád spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy 
spolku, 
e) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolu a přispívat ke zlepšení jejich práce, 
f) účastnit se jednání Valné hromady nebo svou neúčast řádně omluvit, 
g) platit členské příspěvky v termínu a výši odsouhlasené VH. 
 
Hledisko etiky členství nejvýznamněji definují body c) a d), které přímo popisují jaké druhy 
chování člena vůči organizaci (MAS) jsou žádoucí či nepřípustné pod hrozbou vyloučení z 
organizace. V této oblasti se etika člena MAS v praxi převedla do podoby psané interní 
normy organizace, její porušení je trestáno sankcí. Interní norma tak získává podobu, jaká je 
běžná u trestních nebo přestupkových norem. 
 
V místní akční skupině má uvedená norma napomáhat při vytváření takových podmínek, 
které umožní všem členům přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z etických pravidel 
MAS. 
 

 

Chování členů orgánů MAS 

Každý člen orgánu MAS nebo zaměstnanec Kanceláře MAS (dále jen „dotčené osoby“) se 
zavazuje při výkonu své činnosti dodržovat a ctít základní hodnoty, kterými jsou zákonnost 
všech postupů, kvalita a efektivnost práce a dále etika práce, zejména dodržování 
nestrannosti a rovného přístupu ke všem fyzickým i právnickým osobám, neovlivnitelnost, 
neúplatnost a poctivost. Dotčené osoby dodržují nejen stanovené etické zásady, ale rovněž 
aktivně podporují etická jednání a podílejí se na vytváření prostředí, které je vůči neetickému 
jednání odolné.  
 
Každý člen orgánu MAS nebo zaměstnanec Kanceláře MAS si uvědomuje, že i selhání 
jednotlivce v oblasti etiky má dopad na Místní akční skupinu jako celek, a proto jde ostatním 
příkladem.  
 
Činnost a chování členů orgánů MAS jsou upraveny jednacím řádem organizace, statutem a 
etickým kodexem. 
 

Etické problémové okruhy 

Etické problémové okruhy jsou situace, k nimž dochází v závislosti na konkrétní situaci a 
které vyžadují etické hodnocení a rozhodování. Etické problémové okruhy pojednávají 
zejména níže uvedené situace. 
 
 Zákonnost 

Dotčené osoby vykonávají svou činnost v souladu s právními předpisy České republiky, 
s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 
vázána. Při své činnosti jednají pouze v rozsahu zákonem a zakládacím dokumentem 
Místní akční skupiny svěřené pravomoci a v souladu s účelem a s vnitřními předpisy 
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Místní akční skupiny. Dotčená osoba je vždy povinna odmítnout jednání, které by mohlo 
být v rozporu s právními předpisy či vnitřními předpisy Místní akční skupiny.  

 
 Rozhodování 

Dotčená osoba volí v mezích zákona vždy nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný 
zájem a na objektivní okolnosti daného případu. Dbá na to, aby její rozhodování nemohlo 
být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé, či jakkoliv ovlivněné. Při volbě 
nejvhodnějšího postupu dotčená osoba respektuje v mezích právních předpisů též 
priority, interní směrnice a cíle Místní akční skupiny, které jsou v souladu s tímto 
etickým kodexem. 

 
 Profesionalita 

Dotčená osoba za žádných okolností nezneužívá zastávanou pozici a dodržuje základní 
pravidla společenského chování, úctu a respekt k ostatním dotčeným osobám. Dotčené 
osoby plní pracovní úkoly na vysoké odborné úrovni, kterou jsou povinny si průběžně 
prohlubovat a doplňovat studiem. Dotčené osoby vystupují s nejvyšší mírou slušnosti, 
porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných 
příležitostí. Dotčená osoba plní své úkoly zodpovědně, bez zbytečných průtahů a ve 
stanovených lhůtách. Dotčená osoba jedná korektně s ostatními spolupracovníky i třetími 
osobami, respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i jiných odborníků a účinně je 
využívá i pro svůj odborný růst. 
 
 

 Nestrannost 
Dotčená osoba dbá na to, aby její jednání v rámci Místní akční skupiny bylo objektivní, 
nestranné. Při své činnosti nesmí dotčená osoba preferovat osobní či skupinové zájmy, 
ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Dotčená 
osoba se také zdrží všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v její nestrannost. 

 
 Zamezení střetu zájmů 

Dotčená osoba svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byla vystavena 
možnému střetu svého osobního zájmu se zájmem obecným, který zastává z titulu své 
pozice v Místní akční skupině; zejména nesmí při výkonu své pozice vyřizovat 
záležitosti, na nichž má přímý nebo nepřímý osobní zájem, který by mohl ovlivnit její 
nezávislost. Osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší osobní výhodu, 
jakož i výhodu pro osoby blízké, příbuzné a pro právnické nebo fyzické osoby, se 
kterými dotčená osoba měla nebo má obchodní nebo politické vztahy, nebo který 
zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu. 

 
 Předcházení korupčnímu jednání 

Dotčená osoba nesmí v souvislosti s výkonem své činnosti v Místní akční skupině 
přijímat ani vyžadovat dary či jiné neoprávněné výhody pro sebe nebo jiného, popřípadě 
jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění svých úkolů, objektivního 
hodnocení a nestranného rozhodování. Dotčená osoba se vyvaruje vztahů vzájemné 
závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly 
ohrozit její nestrannost. 

 
 Mlčenlivost 
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Každá dotčená osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla v 
souvislosti s plněním svých úkolů a jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost Místní 
akční skupiny. Zachování mlčenlivosti platí i po skončení výkonu činnosti pro Místní 
akční skupinu. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají 
podezření ze spáchání nepřípustného jednání. Dotčená osoba je povinna zachovat 
mlčenlivost o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném 
právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěna. 

 

Člen orgánu MAS 

Každý člen orgánu dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými 
zájmy. Výkon své funkce provádí na nejvyšší odborné úrovni. Člen orgánu MAS respektuje 
znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků, jakož respektuje také 
rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných pracovníků. Kritické 
připomínky k nim vyjadřuje vhodným způsobem na vhodném místě. Člen orgánu iniciuje a 
zapojuje se do diskusí týkajících se etiky se svými kolegy a je zodpovědný za to, že jeho 
rozhodnutí budou eticky podložená. 
 
Předpoklady pro výběr člena orgánu MAS by měly být profesionalita, důvěryhodnost, 
slušnost, serióznost. 
 
Nejvyšší, potažmo i výkonný orgán MAS může rozhodnout o přidělení řádných i 
mimořádných odměn členům za jejich práci v orgánech MAS.  
 

Pracovník Kanceláře MAS 

Pracovník kanceláře MAS je kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím vzděláním, který se 
neustále snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně své práce, je zodpovědný za své 
soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně 
odborné práce a schopnosti řešit etické problémy. Pro svůj odborný růst využívá i znalosti a 
dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé 
oblasti své práce. Při své činnosti dbá pracovník kanceláře MAS na uplatňování nových 
přístupů a metod.  
Pracovník, který se podílí na činnosti Místní akční skupiny, musí splňovat vedle odborných 
požadavků také požadavky mravní, zachovávat loajalitu a úctu k Místní akční skupině. 
Pracovník jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem, 
a respektuje jeho individualitu. Pracovník jedná tak, aby se při plnění pracovních úkolů 
nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či 
laskavost, která mu byla prokázána.  
Místní akční skupina přispívá k uplatňování těchto zásad vytvářením vhodného pracovního 
prostředí a zachováváním rovného přístupu k zaměstnancům s důrazem na hodnocení podle 
odvedené práce. 
 

POSTUPY PŘI ŘEŠENÍ ETICKÝCH PROBLÉMŮ  

Závažné etické problémy mohou být konzultovány a řešeny ve skupinách pracovníků 
v rámci Místní akční skupiny. Dotčený subjekt (člen MAS, člen orgánu MAS) má mít 
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možnost diskutovat, zvažovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci s ostatními členy, 
kolegy nebo dalšími odborníky, eventuelně i za účasti stran, kterých se týkají. 
 

Etická komise 

Etická komise je poradním orgánem výkonného orgánu Místní akční skupiny. Etická komise 
je ustavena výkonným orgánem MAS tak, aby byla schopna zajistit kompetentní posuzování 
žádostí z hlediska etického a transparentního, aby byla schopna dohlížet na aplikování 
metody LEADER a zásad komunitně vedeného místního rozvoje. Etická komise je ihned po 
svém ustanovení nezávislá při dalším rozhodování. V etické komisi musí být stejně jako v 
ostatních orgánech MAS zejména dodržena zásada, podle níž žádná ze zájmových skupin 
Místní akční skupiny nedrží více než 49 % rozhodovacích práv v daném orgánu. Pro zajištění 
vyšší efektivnosti může mít etická komise administrativní pracovníky, jejichž činnost se pak 
řídí podle pokynů předsedy komise. Po materiální a administrativní stránce je etická komise 
zabezpečována sekretariátem MAS. Kancelář etické komise může být shodná s pracovištěm 
sekretariátu MAS. Pokud není určeno jinak, archivaci dokumentů etické komise zabezpečuje 
primárně sekretariát MAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4: Struktura etické komise 
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Členství v etické komisi 

Etická komise má zpravidla 3–11 členů, počet jejích členů musí být vždy lichý. Členem etické 
komise se může stát jakýkoliv řádný člen MAS, který je bezúhonný a má plnou způsobilost k 
právním úkonům. Zároveň musí dotyčný své členství písemně odsouhlasit a udělit Místní 
akční skupině souhlas se zveřejňováním svých osobních údajů, především jména, na 
rozhodnutích a dalších dokumentech vydávaných etickou komisí. Přijetím členství v etické 
komisi člen zároveň souhlasí se zachováváním mlčenlivosti o informacích a skutečnostech, 
které zjistí v souvislosti se svým členstvím a výkonem činnosti v etické komisi. Seznam členů 
etické komise je veden u kanceláře MAS. Členství v etické komisi je funkce nezastupitelná a 
čestná. 
Každý z členů etické komise získává statut člena a má právo 

 volit a být volen, 

 účastnit se jednání etické komise, 

 podávat návrhy a přijímat usnesení na jednáních, 

 v odůvodněných případech  nahlížet do dokumentace MAS a požadovat vysvětlení 
v nezbytném rozsahu, 

 hlasovat na jednáních etické komise. 
 

Předseda etické komise 

Etická komise si na svém prvním jednání neprodleně zvolí předsedu z řad členů komise. 
Předseda je volen na tříleté funkční období, může být zvolen i opakovaně. Předseda etické 
komise má následující práva a povinnosti: 

 řídí chod etické komise, 

 funguje jako facilitátor na schůzkách etické komise, 

 podepisuje stanoviska a jiné dokumenty spjaté s funkcemi etické komise, 

 písemným pověřením ustavuje svého zástupce z řad členů etické komise, 

 ustavuje pracovní skupiny v rámci etické komise, 

 zve kvalifikované odborníky k jednání etické komise, je-li třeba zajistit poradní 
odborný posudek. 

Jednání etické komise 

Žádosti a podněty jsou etické komisi předkládány písemnou formou prostřednictvím 
sekretariátu MAS a to vždy se zřetelným označením, jež písemnost určuje k doručení pro 
etickou komisi. Zasedání a jednání etické komise jsou neveřejná, svolává je předseda 
nejméně 14 dnů před termínem zasedání, a to buď písemně, nebo elektronicky. 
V odůvodněných případech může předseda přizvat k jednání etické komise Odborníky či 
administrativní pracovníky. Veškeré rozhodování komise se odehrává formou ústního 
hlasování. Při každém jednotlivém hlasování musí být přítomna nadpoloviční většina členů 
etické komise. Návrh je přijat nebo zamítnut, pokud se pro nebo proti vysloví nadpoloviční 
většina přítomných členů etické komise. Všichni členové etické komise hlasující proti přijetí 
návrhu mají právo na odůvodnění svého zamítavého stanoviska. Toto zdůvodnění mohou 
nechat uvést do zápisu jednání etické komise. Při hlasování etické komise nemohou být 
přítomní žádní nečlenové etické komise, výjimkou jsou pověření administrativní pracovníci. 
Etická komise je oprávněna v odůvodněných případech požadovat od žadatelů úhradu 
nákladů spojených s činností. 
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Dokumentace 

Členové etické komise jsou povinni zacházet s písemnostmi etické komise tak, aby byla 
zachována jejich důvěrnost. Vedení archivu etické komise zabezpečuje sekretariát MAS 
prostřednictvím pověřeného pracovníka. V archivu etické komise jsou zejména uchovávány 
tyto dokumenty:  

 zakládající dokumenty, 

 zápisy ze zasedání a jednání, 

 rozhodnutí, 

 doporučující stanoviska, 

 ostatní písemnosti vyhotovené v souvislosti s činností etické komise. 
Tyto dokumenty jsou evidovány a archivovány v souladu s archivačním a spisovým řádem 
MAS. 
 
Obr. 5: Slavnoství otevření školního dvora, projekt MAS Živé pomezí Krumlovsko – 
Jevišovicko z PRV 4.1.1. 
 

 
 


