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Úvod 
Interní postupy Místní akční skupiny Blaník, z. s. plní funkci vnitřní směrnice pro vyhlašování výzev, 

hodnocení a výběr projektů při realizaci SCLLD v rámci programového rámce Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP). Tento dokument byl vytvořen v souladu se stanovenými 

předpisy řídícího orgánu IROP, metodickými pokyny MMR, Stanovami spolku a Strategií komunitně 

vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Blaník, z. s. na roky 2014-2020 (dále jen 

„SCLLD“). 

Výchozí dokumentace související s procesem tvorby interních postupů MAS:  

- MINIMÁLNÍ POŽADAVKY ŘO IROP K IMPLEMENTACI CLLD – verze 7.11. 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 

Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 

fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova 

a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 

- Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 

- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP 

- Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, výzva 6, kapitola Podporované aktivity 

- Systém schvalování integrovaných projektů schválený MV IROP 

- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 

v aktuálním znění (dále MPIN) 

- Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 

2014 – 2020 v aktuálním znění (dále MP ŘVHP) 

- Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020 

- Integrovaná strategie CLLD MAS Blaník, z. s. 

- Akceptační dopis MAS Blaník, z. s., Dodatek k Akceptačnímu dopisu MAS Blaník, z. s. 

Interní postupy MAS byly zpracovány kanceláří MAS, která zajišťuje realizaci SCLLD a byly schváleny 

příslušnými orgány MAS v souladu se Stanovami a Standardizací MAS. Interní postupy kontroluje ŘO 

IROP před vyhlášením první výzvy MAS a při každé jejich změně. 

Pravomoci a odpovědnosti ve vztahu k realizaci SCLLD určují Stanovy MAS Blaník, z.s., které byly 
podkladem pro vydání osvědčení o standardizaci MAS a jsou k dispozici k nahlédnutí na webových 
stránkách MAS:  
http://www.masblanik.cz/Portals/8/ustavzj%C3%ADc%C3%AD%20doku,%20%C5%99%C3%A1dy/Sta
novy_platne_22_09_15.pdf 
  

http://www.masblanik.cz/Portals/8/ustavzj%C3%ADc%C3%AD%20doku,%20%C5%99%C3%A1dy/Stanovy_platne_22_09_15.pdf
http://www.masblanik.cz/Portals/8/ustavzj%C3%ADc%C3%AD%20doku,%20%C5%99%C3%A1dy/Stanovy_platne_22_09_15.pdf
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1. Interní postupy MAS  
 

Interní postupy (IP) jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, 

hodnocení, výběru projektů MAS Blaník, z. s. Interní postupy jsou zpracované jako dokument 

v programovém období 2014 – 2020 pro Integrovaný regionální operační program (IROP). 

IP jsou zpracovány pro realizaci strategie CLLD, jsou zpracovány ve smyslu Stanov MAS Blaník, z. s. a 

vnitroorganizačních směrnic. MAS vykonává činnosti definované ve Specifických pravidlech pro 

žadatele a příjemce, výzvy č. 6 IROP. 

Za vypracování IP a jejich aktualizaci je odpovědná Kancelář MAS. Kancelář MAS/vedoucí 

zaměstnanec SCLLD. IP budou vypracovány před vyhlášením první výzvy MAS/dalšími výzvami MAS, a 

to vždy při změně v jednotném metodickém prostředí (JMP) nebo při změně vyvolané změnou 

legislativy či změnou vnitřních předpisů MAS Blaník s vlivem na změnu IP. 

Kancelář MAS zasílá interní postupy nejpozději do 35 pracovních dní od jejich vypracování na ŘO 

IROP/CRR k připomínkám před vyhlášením první výzvy MAS a při každé jejich změně. MAS 

nevyhlašuje výzvy bez vypracovaných IP a zapracovaných připomínek ŘO IROP. 

Kancelář MAS/vedoucí zaměstnanec SCLLD vypořádává připomínky ŘO IROP nejpozději do 10 

pracovních dní od jejich obdržení. V případě neakceptování zásadních připomínek může ŘO IROP 

svolat jednání k nevypořádáním připomínkám, případně neschválit výzvu MAS. 

Po obdržení emailu, že ŘO IROP souhlasí s vypořádáním připomínek k IP a jejich aktualizaci, Členská 

schůze MAS schvaluje IP, pokud právní řád nebo Členská schůze nesvěřila schválení jinému orgánu 

MAS. Interní předpisy a další vnitřní dokumenty spolku schvaluje Členská schůze (viz také čl. 6, bod 6, 

písmeno „o“ Stanov MAS Blaník, z. s.).  

Kompetence k zapracování dalších připomínek ŘO IROP má na základě jednání Členské schůze MAS 

Blaník, z.s. Kancelář MAS Blaník, Interní postupy byly k tomuto datu schváleny. 

Schválené IP zasílá kancelář MAS/resp. vedoucí zaměstnanec SCLLD do 2 pracovních dnů od jejich 

schválení na ŘO IROP a zveřejňuje je nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich schválení/schválené 

změny na stránkách www.masblanik.cz, kde jsou IP zveřejněny.  

2. Identifikace MAS 
 

Název: MAS Blaník, z. s. 

Právní subjektivita: zapsaný spolek 

IČO: 01675842 

Adresa sídla: Palackého nám. 65, Vlašim 258 01 
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Kontaktní údaje: https://www.masblanik.cz/kontakty/ 

Webové stránky: www.masblanik.cz 

Datová schránka:  uhba6yy 

2.1 Administrativní kapacity 

Činnost orgánů MAS navazuje na plnění Standardizace MAS (Standardy MAS) v programovém období 

2014-2020. Kompetence povinných orgánů MAS jsou stanoveny platnými Stanovami MAS (dostupné 

na www.masblanik.cz.) a vnitřními směrnicemi (dostupné na www.masblanik.cz). Způsob vlastního 

jednání orgánů MAS je rozepsán v jednacím řádu MAS Blaník, z. s. a v jednacím řádu výběrové 

komise. 

MAS Blaník tvoří tyto orgány: 

Členská schůze je nejvyšším orgánem místní akční skupiny. Členskou schůzi tvoří všichni členové 

MAS. Jednání je upraveno Jednacím řádem. Pravomoci Členské schůze upravují Stanovy MAS Blaník. 

Členská schůze má k 28. 11. 2017 52 členů.  

Výbor MAS Blaník je Rozhodovacím orgánem MAS. Členové Výboru jsou voleni z partnerů MAS, tak 

aby počet členů zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % 

hlasovacích práv. Výbor MAS Blaník má nejméně 7 členů. Kompetence Výboru MAS Blaník jsou 

vymezeny Stanovami MAS. 

Výběrová komise je hodnotícím orgánem MAS. Členové Výběrového komise jsou voleni z partnerů 

MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesáhne 49 % hlasovacích práv. 

Hlavním úkolem tohoto orgánu je hodnocení projektů na základě objektivních kritérií. Členové 

výběrové komise budou mít pro hodnocení k dispozici všechny referenční dokumenty kritérií. 

Výběrový orgán – Výběrová komise navrhuje pořadí projektů podle počtu bodů dosažených ve 

věcném hodnocení. Výběrová komise musí výsledné hodnocení odsouhlasit hlasováním. Výběrovou 

komisi tvoří nejméně 5 členů. O počtu členů Výběrové komise rozhoduje Členská schůze. Jednací řád 

Výběrové komise je dostupný na www.masblanik.cz.  

 

Předseda je statutárním orgánem. 

MAS nebude využívat externí hod notitele. 

Monitorovací a kontrolní výbor je kontrolním orgánem MAS. Má minimálně 3 členy. Kontrolní orgán 

provádí přezkum hodnocení a řeší stížnosti na činnosti MAS. 

Kompetence jednotlivých orgánů MAS jsou dány Stanovami MAS Blaník, Jednacím řádem a dalšími 

vnitřními dokumenty spolku (všechny dokumenty dostupné na www.masblanik.cz). 

  

http://www.masblanik.cz/
http://www.masblanik.cz/
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Obr. č. 1: Struktura vedení a řízení MAS Blaník 

 

Kancelář MAS Blaník zřizuje Výbor pro zabezpečení administrativních a technických činností Spolku. 

Výkon činnosti kanceláře zajišťují zaměstnanci pod vedením Předsedy Spolku. Vedoucí zaměstnanec 

pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je osoba určená Výborem MAS, která je 

odpovědná za realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Kancelář není orgánem 

MAS, ale administrativní jednotkou MAS. Tvoří ji vedoucí pracovník SCLLD a zaměstnanci, kteří 

odpovídají za činnosti, které vyplývají z jejich pracovní náplně. Za chod kanceláře MAS je odpovědný 

vedoucí pracovník SCLLD. Pracovní náplň zaměstnance a vedoucího kanceláře je součástí pracovní 

smlouvy. Pro realizaci strategie CLLD, programového rámce IROP je zajištěno ideálně 1,0 úvazku 

pracovníků kanceláře. 

Počty pracovníků (zaměstnanců) kanceláře MAS jsou proměnlivé a mění se dle náročnosti pracovních 
činností při zajišťování realizace SCLLD. Suma přepočtených úvazků zaměstnanců kanceláře MAS 
Blaník v rámci zajištění podpůrných a provozních činností a při animačních činnostech SCLLD se 
pohybuje v rozmezí od 1 do 5 úvazků. 
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Obr. č. 2: Pracovní úvazky Kanceláře MAS Blaník, z.s. 

 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

Organizačně podléhá: Předsedovi/předsedkyni MAS Blaník, z.s. 

Zaměstnanec na pracovní smlouvu, který koordinuje a zabezpečuje veškeré práce na realizaci SCLLD a 

archivaci dokumentů. Vedoucí zaměstnanec jedná za organizaci v rámci naplňování SCLLD s řídícími 

orgány operačních programů (dále OP), provádí činnosti vyplývající z obecných a specifických pravidel 

řídícího orgánu (dále ŘO). 

Náplň práce: 

- Vedení kanceláře MAS Blaník, z. s. 

- Vyhlašování výzev pro území MAS Blaník v dotačním programu IROP 

- Administrace žádosti na provoz MAS Blaník 

- Konzultační, animační a poradenské činnosti při přípravě projektů pro žadatele v území MAS 

Blaník 

- Tvorba plánu a spolupráce na organizaci souvisejících vzdělávacích akcí 

- Odpovídá za přípravné, podpůrné a provozní činnosti, zpracování podkladů pro vyhlášení 

výzvy, žádostí o změnu 

- provádí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nebo ho schvaluje 

- zodpovědný za přípravu podkladů pro vyhlášení Výzev MAS (text výzvy, interní postupy, 

kritéria pro hodnocení, harmonogram výzev, časové parametry, alokace). 

- Vedoucího zaměstnance zastupuje Předseda MAS Blaník, z.s. na základě smlouvy o výkonu 

funkce 

- Provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti 

- Provádí změny vyhlášené výzvy 

- Vkládá zápisy z hodnocení/ výběru projektů do MS2014´+ a zveřejňuje je ( v případě 

nepřítomnosti Expert IROP) 

- Pokud u MAS probíhá kontrola informuje o výsledku kontroly ŘO IROP 

- Zveřejňuje interní postupy na www.masblanik.cz 
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Název Funkce: Expert IROP 

Organizačně podléhá: vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD. 

Náplň práce: 

- zpracování podkladů pro vyhlášení výzvy 

- zveřejnění výzvy 

- provádí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a komunikuje se žadateli. 

- zastupuje Experta OPZ a Experta PRV a může tak vykonávat i všechny činnosti, které má ve svých 

kompetencích Expert PRV a Expert OPZ, pokud nejsou přítomni. 

- Experta IROP zastupují v jeho nepřítomnosti Expert OPZ, PRV a Vedoucí zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD. 

- Provádí změny vyhlášené výzvy 

- Zpracovává harmonogram výzev IROP 

3. Výzvy MAS 
Pracovníci MAS musí mít pro práci v MS2014+ zřízeny elektronické podpisy a musí absolvovat 

příslušné školení, aby jim byla zřízena přístupová práva do MS2014+. Postupy pro vyhlašování výzev a 

hodnocení projektů v MS2014+ jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách tohoto dokumentu. 

3.1 Harmonogram výzev MAS 

Harmonogram výzev IROP MAS zpracovává Expert IROP maximálně na 1 rok. Na následující 

kalendářní rok ho vypracuje podle vzoru http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty 

- „Dokumenty pro MAS - Vzory“, nejpozději do 31. 12. daného roku. V případě potřeby zajišťuje jeho 

aktualizaci. 

Harmonogram výzev a jeho aktualizaci schvaluje Výbor MAS Blaník vždy na svém nejbližším zasedání 

po obdržení aktualizace harmonogramu dle návrhu Kanceláře MAS a vždy nejpozději do 31.12. 

daného roku.  

Kancelář MAS/Expert IROP zasílá schválený Harmonogram výzev na ŘO IROP o 10 pracovních dní od 

schválení strategie CLLD, poté do 2 pracovních dní od jeho schválené aktualizace prostřednictvím 

emailu na clldirop@mmr.cz. 

Harmonogram výzev zveřejňuje Kancelář MAS na webu MAS Blaník do 5 pracovních dní od jeho 

schválení a umístí jej na viditelném místě (doporučené uveřejnění - u vyhlášených výzev MAS pro 

IROP). 

3.2 Příprava výzvy MAS a její vyhlašování 

ŘO IROP vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů z integrovaného nástroje CLLD. Výzvy zveřejňuje 

po jejich schválení na webu http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD. 

Každá vyhlašovaná výzva MAS je kolová, hodnocení jednotlivých žádostí probíhá po skončení termínu 

pro předkládání žádosti. 

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
mailto:clldirop@mmr.cz
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
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Výzva MAS je v souladu s IROP, výzvou ŘO a schválenou strategií CLLD. Součástí výzvy jsou přílohy, 

které MAS stanovuje nebo přebírá do své výzvy. Jednou z příloh jsou kritéria pro hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení, odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce a odkaz na IP MAS.  

Výzva MAS je vyhlašovaná na území MAS, na kterém je realizována strategie CLLD. 

Kancelář MAS/respektive Expert IROP připraví výzvu MAS podle Vzoru výzvy MAS vytvořenou ŘO 

IROP. Výzva MAS respektuje zaměření opatření programového rámce IROP, území MAS, finanční 

rámec opatření, cílové hodnoty indikátorů, lhůty uvedené v MPŘVHP, kapitola 5.2.1. Kancelář 

MAS/Expert IROP zasílá výzvu ke konzultaci na ŘO IROP/CRR podle postupu uvedeného v dokumentu 

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY ŘO IROP K IMPLEMENTACI CLLD – verze 7.11 – kapitola 1. 

Pokud ŘO IROP neuplatňuje další připomínky, Výbor MAS Blaník schvaluje výzvu. 

Kancelář MAS/Expert IROP zadává výzvu včetně příloh do MS2014+ podle Příručky  

pro zadávání výzvy MAS v MS2014+ (http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty - 

„Dokumenty pro MAS“) po vypořádání připomínek ŘO IROP do 2 pracovních dnů a zasílá výzvu/y 

MAS nejpozději 7 pracovních dní před termínem vyhlášení výzvy k odsouhlasení v MS2014+ na ŘO 

IROP.  

ŘO IROP helpirop_in@mmr.cz,  

Změny vyhlášené výzvy provádí Kancelář MAS/Expert IROP/nebo Vedoucí zaměstnanec SCLLD na 

základě změny legislativy, nadřazené metodiky v souladu s MPŘVHP, kapitola 5.2.4, dále Kancelář 

MAS postupuje podle kapitoly 4.2 dokumentu - „MINIMÁLNÍ POŽADAVKY ŘO IROP K IMPLEMENTACI 

CLLD – verze 7.11 – kapitola 1. Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn., bude obsahovat popis 

změny, důvod provedení změny, případné dopady na administraci projektů žadatele/příjemce 

v MS2014+, pokud ve výzvě doposud nebyl ukončen příjem žádostí o podporu, dále Vzor výzvy MAS. 

U výzev MAS (kolových výzev) není možné provádět následující změny podmínek pro poskytnutí 
podpory, pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného metodického 
prostředí:  

• zrušit výzvu,  

• snížit alokaci výzvy,  

• změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů,  

• změnit míru podpory (spolufinancování),  

• změnit věcné zaměření výzvy - změna věcného zaměření výzvy je možná pouze za účelem 
upřesnění textu,  

• změnit definici oprávněných žadatelů, 

• posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,  

• posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,  

• měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů. 

 
Výzvy MAS a jejich aktualizace schvaluje dle Stanov organizace Výbor MAS Blaník. 

O každé vyhlášené výzvě MAS nebo její změně informuje Kancelář MAS/Expert IROP žadatele. 

Kancelář MAS/Expert IROP zveřejňuje výzvu/y nebo informuje o její změně do 5 pracovních dnů od 

file:///C:/Users/skakat/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty%20-
file:///C:/Users/skakat/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty%20-
mailto:helpirop_in@mmr.cz


11 
 

jejich schválení v MS2014+ na svém webu www.masblanik.cz. Výzva MAS je zveřejněna na webu 

MAS od vyhlášení výzvy až po dobu udržitelnosti projektu ve specifickém cíli 4.2 IROP 

Kancelář MAS/Expert IROP zahajuje kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti nejpozději do 5 

pracovních dní od ukončení příjmu žádostí o podporu. 

3.3 Tvorba hodnoticích kritérií 

Kritéria pro hodnocení projektů obsahují podrobná kritéria pro hodnocení rozčleněná podle fází 

procesu hodnocení a splňují základní pravidla pro kritéria a jejich vymezení (Kapitola 6.2.2.2 Základní 

pravidla pro kritéria a 6.2.2.3 Vymezení kritéria MP ŘVHP).  

Hodnoticí kritéria uvádí MAS jako přílohu ke své výzvě. 

Před vyhlášením výzvy MAS musí připravit kritéria pro hodnocení formálních náležitostí  

a přijatelnosti a pro věcné hodnocení (http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty - 

„Dokumenty pro MAS“) MAS stanovuje primárně kritéria, která hodnotí přínos projektů k plnění 

záměrů a cílů strategie CLLD. 

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení zpracovává Kancelář 

MAS Blaník ve spolupráci s Výborem MAS Blaník a členy MAS (a předkládá je ke konzultaci na ŘO 

IROP/metodika CLLD nejpozději ve stejný den, kdy zasílá Kancelář MAS/Expert IROP výzvu 

k připomínkám. MAS postupuje v souladu s dokumentem MINIMÁLNÍ POŽADAVKY ŘO IROP K 

IMPLEMENTACI CLLD – verze 7.11 – kapitola 1. 

Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jsou vylučovacího charakteru 

ANO/NE/Nerelevantní/Nehodnoceno. Nehodnoceno MAS volí v případě, pokud není možné 

kritérium vyhodnotit a pro vyhodnocení kritéria je nutné vyžádat doplnění informace od žadatele." 

Kancelář MAS ve spolupráci s Výborem MAS stanoví, která kritéria Apřijatelnosti jsou napravitelná a 

nenapravitelná. V případě napravitelných kritérií, MAS vyzve žadatele prostřednictvím depeše 

v MS2014+ k nápravě maximálně 2 krát. Pokud je výsledek hodnocení nenapravitelných kritérií 

NEHODNOCENO, MAS též vyzve žadatele. 

 

Povinná kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pro MAS jsou uvedena v kapitole  

7.1 Programového dokumentu IROP.  

Kritéria z kapitoly 7.1 Programový dokument IROP: 

• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy 

• Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS 

• Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 

MAS 

• Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, 

pokud jsou stanoveny 

• Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
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• Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, 

rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen) 

• Potřebnost realizace je odůvodněná 

• Žádost o podporu je podána v předepsané formě 

• Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele 

• Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované 

v dokumentaci k výzvě MAS (MAS obsahově kontroluje pouze ty přílohy,  

které potřebuje pro věcné hodnocení, tzn. dokumenty jsou uvedeny v kontrolních 

listech, referenční dokumenty) 

 

Kritéria pro věcné hodnocení jsou hodnotící, tzn., je stanoveno bodové hodnocení a srozumitelné 

odůvodnění počtu bodů. 

Kancelář MAS ve spolupráci s Výborem MAS Blaník navrhne body k jednotlivým kritériím ve věcném 

hodnocení, určí minimální bodovou hranici ke splnění podmínek věcného hodnocení MAS. Minimální 

bodová hranice nebude nižší než 50 % z maximálního počtu bodů. Dále Kancelář MAS postupuje 

v souladu s kap. 5.2 dokumentu „MINIMÁLNÍ POŽADAVKY ŘO IROP K IMPLEMENTACI CLLD – verze 

7.11. 

Kritéria pro hodnocení schvaluje Členská schůze MAS Blaník jako nejvyšší orgán MAS na základě 

platných stanov MAS Blaník. 

V případě, kdy MAS vyhlašuje výzvu na více aktivit, zpracovává jednu sadu kritérií. Jednotlivá kritéria 

jsou odlišena pro různé aktivity tak, že je u nich uvedeno „nerelevantní“ pro konkrétní aktivitu.  

3.4 Kontrolní listy MAS  

Vzor kontrolního listu MAS viz - http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty - 

„Dokumenty pro MAS“- Vzory. 

Na přípravě kontrolních listů se podílí spolupracovníci, partneři MAS a zaměstnanci MAS, kteří 

vypracovali hodnotící kritéria.  

Kancelář MAS/Expert IROP zpracuje kontrolní list podle vzoru před vyhlášením výzvy  

a zašle ho k připomínkám na ŘO IROP/metodika CLLD na CRR s připravenou výzvou a schválenými 

kritérii nebo po vyhlášení výzvy MAS nejpozději 5 pracovních dní před ukončením příjmu žádostí  

ve výzvě MAS na clldirop@mmr.cz. 

Kontrolní listy a jejich aktualizaci schvaluje Členská schůze MAS Blaník.  

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
mailto:clldirop@mmr.cz


13 
 

4. Hodnocení a výběr projektů 
Hodnocení projektů je soubor činností, které jsou vykonávány od podání žádosti o podporu  

do vydání/podepsání právního aktu o poskytnutí dotace. Hodnocení projektů probíhá ve třech fázích. 

• Hodnocení formální náležitosti a přijatelnosti, které provádí zaměstnanci MAS, tj. Kancelář 

MAS.  

• Věcné hodnocení – které provádí Výběrová komise MAS Blaník. 

• Závěrečné ověření způsobilosti projektů, které provádí CRR (Obecná a Specifická pravidla  

pro žadatele a příjemce). Obecná a Specifická pravidla jsou uvedena na webu ŘO IROP  

u každé výzvy ŘO IROP. Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti jsou uvedena  

ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k dané výzvě ŘO IROP. 

Hodnotitelé provádějí hodnocení podle předem stanovených kritérií pro hodnocení projektů  

a vyplňují kontrolní list. Ke každému kritériu uvádějí srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. 

4.1 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti  

V případě rozdílného výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti rozhoduje o výsledku 

schvalovatel projektu.  

Role hodnotitele a schvalovatele budou zastávat zaměstnanci kanceláře MAS Blaník, z.s., a to vždy 

s ohledem na vyloučení střetu zájmů nebo aktuální nepřítomnost. Pro zajištění zastupitelnosti je 

počítáno se třemi zaměstnanci MAS, kteří hodnocení mohou zajistit, jedná se  o Experta IROP, 

Experta OPZ a Vedoucího zaměstnance pro SCLLD. 

MAS během kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti nad rámec svého hodnocení (kontrolního 

listu) nemůže žadatele vyzývat na oblasti, které nejsou obsaženy v kontrolním listu MAS. 

Za MAS provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti zaměstnanci Kanceláře MAS nejpozději 

do 30 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí ve výzvě MAS. 

Pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti jsou přiřazeni k projektu hodnotitel/schvalovatel – 

oba zaměstnanci MAS - podle pracovní vytíženosti a zamezení střetu zájmu. Výstupem kontroly 

formálních náležitostí a přijatelnosti je vyplněný kontrolní list projektu. 

Hodnotitel/schvalovatel, který se podílel na zpracování žádostí, se neúčastní hodnocení projektů ve 

výzvě. Na pracovníky, kteří provádějí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, se vztahuje 

ustanovení o střetu zájmu. 

Pokud při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti žádost nesplní jedno či více napravitelných 

kritérií, případně nelze vyhodnotit některé z nenapravitelných kritérií, je žadatel vyzván k doplnění 

žádosti prostřednictvím depeše v MS2014+. Celkově je možné vyzvat žadatele k doplnění max. 2x. 

Lhůta pro nápravu žadatelem je max. 5 pracovních dnů od doručení žádosti o doplnění projektu. 

V mimořádných případech může být lhůta 1 krát prodloužena. Za mimořádnou událost se nemoc, 

nepřítomnost statutárního zástupce. Lhůta pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti se 

pozastavuje v den zaslání depeše a začíná opětovně platit po uplynutí doby k doplnění žádosti o 
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podporu. Žadatel může podat žádost o prodloužení lhůty nejpozději v den vypršení lhůty pro zajištění 

nápravy. 

K doplnění žádosti o podporu můžou hodnotitelé vyzvat žadatele pouze 2 krát. V případě nezajištění 

nápravy bude proces hodnocení projektu ukončen z důvodu nesplnění podmínek kontroly formálních 

náležitostí a přijatelnosti. Kancelář MAS uchovává dokumentaci k vyzvání k doplnění žádosti  

o podporu u projektu. Podrobnosti o archivaci jsou uvedeny v kapitole 8 tohoto dokumentu.  

Hodnotitel/Schvalovatel projektu zadává výsledek kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti 

do MS2014+, přikládá k projektu kontrolní list a předává projekt do fáze věcného hodnocení, změnou 

stavu v MS2014+, a to bezprostředně po vypracování výsledku kontroly formálních náležitosti  

a přijatelnosti. Podrobný popis zadávání výsledku v MS2014+ je součástí příručky pro hodnocení  

ŘO IROP (http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty - „Dokumenty pro MAS“). 

Následující den od zaslání interní depeše žadateli s výsledkem hodnocení běží žadateli 15 – ti denní 

lhůta pro podání žádosti o přezkum. Žadatelé se mohou přezkumu vzdát. Podrobnosti v kap. 6 tohoto 

dokumentu. 

Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, vyřešení případných žádostí o přezkum, informuje 

Kancelář MAS elektronicky členy Výběrové komise o započetí věcného hodnocení. Lhůta pro věcné 

hodnocení začíná běžet následující den od zaslání informace o ukončeném hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti členům Výběrové komise. 

4.2 Věcné hodnocení  

Do věcného hodnocení jsou předány Kanceláří MAS žádosti o podporu, které splnily podmínky 

kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.  

Za věcné hodnocení zodpovídá Výběrová komise. Ta projednává projekty a vytváří zápis z jednání a 

kontrolní listy. 

Výběrová komise ohodnotí projekty nejpozději do 20 pracovních dnů po uplynutí doby přezkumu ve 

fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti podle schválených kritérií pro věcné hodnocení. 

Navrhne pořadí podle počtu získaných bodů. Podrobnosti o hodnocení a jednání Výběrové komise 

jsou uvedeny v Jednacím řádu Výběrové komise viz – www.masblanik.cz. 

Předseda Výběrové komise/Kancelář MAS Blaník, z.s. zasílá prostřednictvím Kanceláře MAS pozvánku 

na jednání Výběrové komise MAS Blaník do 2 pracovních dnů od ukončení kontroly formálních 

náležitostí a přijatelnosti členům a metodikovi CRR z příslušného kraje. Pro hodnocení projektů 

připraví nejméně 2 zaměstnanci Kanceláře MAS podklady pro hodnocení projektů (veškeré referenční 

dokumenty, uvedené v kontrolním listu v elektronické podobě) členy Výběrové komise. Podklady 

členové Výběrové komise obdrží nejpozději 5 pracovních dní před jednáním Výběrové komise. 

Kancelář MAS rovněž zajistí proškolení členů Výběrové komise o střetu zájmů, seznámí členy 

s postupem při bodování a rozhodování (tj. s jednacím řádem) o doporučených/nedoporučených 

projektech k financování. 

Členové Výběrové komise v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli.  

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
http://www.masblanik.cz/
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O výsledku hodnocení hlasuje Výběrová komise. Členové, kteří jsou ve střetu zájmu, se hlasování ani 

hodnocení nezúčastní. V případě shodného bodového hodnocení jsou projekty seřazeny na základě 

času podání žádosti o podporu.  

Na jednání Výběrové komise vznikne zápis s vypracovaným kontrolním listem  

ke každému projektu. 

V případě, že není možné zápis z jednání zpracovat a ověřit na místě, tak odpovědná osoba člen 

Výběrové komise vypracuje zápis do 2 pracovních dní od jeho konání. Členové Výběrové komise 

obdrží zápis k připomínkám nejpozději do 2 pracovních dnů  

od jeho vypracování. Lhůta pro uplatňování připomínek je stanovena na 3 pracovní dny od jeho 

zaslání. V případě, kdy neobdrží zpracovatel zápisu žádné připomínky, bude považovat zápis  

za schválený členy Výběrové komise. 

Po jednání je zápis Výběrové komise s kontrolním listem vložen do 8 pracovních dnů vedoucím 

pracovníkem SCLLD/Kanceláří MAS Blaník do MS2014+.  

Zápis obsahuje projekty seřazené podle dosažených bodů, rozdělené na projekty, které splnily a 

nesplnily podmínky věcného hodnocení. 

O výsledku věcného hodnocení je informován žadatel Kanceláří MAS prostřednictvím interní depeše 

MS 2014+ do 2 pracovních dnů po zadání výsledku hodnocení  

do MS2014+. Následující den od zaslání interní depeše běží žadateli lhůta možnosti podání žádosti o 

přezkum. Žadatelé se mohou přezkumu vzdát. 

Po vyřešení žádostí o přezkum jsou projekty předány Výboru MAS Blaník. 

4.3 Výběr projektů 

Proces výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od ukončení věcného 

hodnocení do zasedání Výboru MAS Blaník. Podmínkou pro zařazení projektu do procesu výběru je 

splnění podmínek věcného hodnocení MAS. 

Za výběr projektů je odpovědný Výbor MAS Blaník. Pravomoci Výboru MAS Blaník jsou uvedené ve 

Stanovách organizace. 

Oznámení o svolání Výboru MAS Blaník proběhne do 2 pracovních dnů po předání Zápisu  

a výsledku věcného hodnocení Výběrovou komisí. Předseda MAS zasílá pozvánku členům Výboru 

MAS. Součástí pozvánky je zápis Výběrové komise MAS Blaník, popřípadě další dokumentace k 

jednání.  

Jednání Výboru MAS Blaník se koná nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení fáze věcného 

hodnocení (po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum a vyřešení případných přezkumů 

v hodnocení).  Výbor MAS Blaník vybírá projekty na základě návrhu Výběrové komise MAS. Členové 

Výboru MAS, kteří potvrzují výběr projektů na základě výsledku hodnocení, nesmí být ve střetu 

zájmu. 

Při výběru projektů platí pořadí projektů a jejich bodové ohodnocení z věcného hodnocení, nelze jej 

měnit. Výběrová komise může určit náhradní projekty, které uvádí v zápise z jednání. Náhradním 
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projektem je hraniční projekt, popřípadě další projekt ve výzvě MAS. který splnil podmínky věcného 

hodnocení, ale ve výzvě není dostatek finančních prostředků  

na podporu v plné výši. 

Výbor MAS Blaník zodpovídá za alokaci výzvy MAS, v případě náhradních projektů může rozhodnout 

o jejím navýšení, pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci opatření, tzn., že může rozhodnout o 

navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na opatření strategie CLLD. 

V případě nevyčerpání alokace ve výzvě MAS rozhodne o možnosti opětovného vyhlášení výzvy MAS.  

Z jednání Výboru MAS Blaník bude vytvořen zápis, ve kterém jsou vypsány projekty, které byly a 

nebyly vybrány, popřípadě náhradní projekty. 

Členové Výboru MAS Blaník podepisují zápis s výsledky jednání, výjimkou je situace, kdy vytvoření 

zápisu probíhá po jednání, v tomto případě postačuje, pokud členové Výboru MAS Blaník mají zápis 

k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem zapisovatel, ověřovatelé a ještě 

předseda MAS Blaník, z.s. Zápis z jednání vytvoří určený zapisovatel (zaměstnanec Kanceláře MAS 

Blaník) nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho konání. Členové Výboru MAS Blaník obdrží zápis 

k připomínkám nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho vypracování. Lhůta pro uplatňování 

připomínek je stanovena na 3 pracovní dny od jeho zaslání. V případě, kdy neobdrží zpracovatel 

zápisu žádné připomínky, bude považovat zápis za schválený členy orgánu.  

Po jeho podepsání Předsedou Výboru MAS Blaník vedoucí zaměstnanec SCLLD vkládá zápis do 

MS2014+. 

Vedoucí zaměstnanec SCLLD po vložení zápisu Výboru MAS Blaník do MS2014+ zasílá do 2 pracovních 

dnů interní depeši žadateli. Zároveň zasílá na CRR depeši k předání projektů k závěrečnému ověření 

způsobilosti, viz Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 3.4. A současně zveřejňuje seznam 

vybraných a nevybraných projektů na www.masblanik.cz do 5 pracovních dní od zaslání depeše CRR.  

Proti rozhodnutí Výboru MAS Blaník o výběru projektů může žadatel podat stížnost. 

5. Přezkum hodnocení projektů 
Každý žadatel může podat žádost o přezkum, i když uspěl (pouze v případě věcného hodnocení), 

nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku hodnocení. Žádost o 

přezkum lze podat po každé části hodnocení MAS (formální náležitosti a přijatelnosti, věcné 

hodnocení). 

MAS informuje žadatele o možnosti vzdání se přezkumu interní depeší z důvodu urychlení 

hodnoticího procesu MAS. Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy všichni žadatelé  

ve výzvě MAS se vzdají možnosti přezkumu. Vzor Vzdání se práva podat o žádost o přezkum 

(http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty - „Dokumenty pro MAS“). Dokument 

vzdání se přezkumu MAS přiloží k výsledku hodnocení do MS 2014+. 

Žadatel vyplní jednotný formulář pro přezkum a odešle ho přes interní depeši v systému MS2014+ 

MAS, viz příloha č. 7 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Postup zadávání žádosti o přezkum 

MS2014+ je v příloze č. 19 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 

http://www.masblanik.cz/
http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
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Přezkum provádí Monitorovací a kontrolní výbor MAS Blaník na základě podkladů od žadatele, který 

o přezkumné řízení požádal. V případě nedoložení všech potřebných informací k přezkumu je žadatel 

předsedou Kontrolního a monitorovacího výboru prostřednictvím vedoucího zaměstnance SCLLD 

interní depeší vyzván max. 2 krát k doplnění žádosti o přezkum. Lhůta pro doplnění je stanovena na 5 

pracovních dní od zaslání emailu žadateli s žádostí o doplnění podkladů pro přezkum. Lhůta na 

přezkum je během doplnění pozastavena, začíná běžet po doplnění podkladů 5 pracovních dní. 

Výsledek řešení Monitorovacího a kontrolního výboru je zaznamenán do zápisu z jednání tohoto 

(http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty - „Dokumenty pro MAS“). 

Z jednání Monitorovacího a kontrolního výboru musí být pořízen zápis, který bude obsahovat 

minimálně následující informace: 

• datum a čas začátku jednání, 

• jmenný seznam účastníků,  

• stručný popis obsahu žádosti o přezkum, identifikace žádosti o podporu, 

• osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum z důvodu střetu zájmů, 

• rozhodnutí Kontrolního orgánu MAS s podpisy členů (informace o tom, kdo a jak hlasoval), 

včetně odůvodnění. 

Zápis vypracovává člen Monitorovacího a kontrolního výboru a schvaluje ho ověřovatel – člen 

Monitorovacího a kontrolního výboru. Zápis se řídí Jednacím řádem MAS Blaník. 

Monitorovací a kontrolní výboru postupuje podle Jednacího řádu, který je dostupný na Chyba! Odkaz 

není platný. a kontrolní výbor rozhodne nejpozději do 22 pracovních dnů od podání žádosti o 

přezkum, v odůvodněných případech do 44 pracovních dnů od podání žádosti o přezkum. O 

důvodech prodloužení lhůty bude žadatele informován interní depeší prostřednictvím MS2014+. 

Monitorovací a kontrolní výbor se zabývá kritérii, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení žádosti o podporu 

nebo proti výsledku bodového hodnocení. 

U každého přezkoumávaného kritéria Monitorovací a kontrolní výbor uvede, zda shledal žádost 

důvodnou/částečně důvodnou/nedůvodnou a zároveň uvede popis svého rozhodnutí. 

V případě, že žadatel v Žádosti o přezkum napadá kritéria, jejichž nesplnění nevedlo k vyřazení 

žádosti o podporu (např. kritéria formálních náležitostí, u kterých nebyl vyzván k doplnění, protože 

žádost nesplňovala některé z nenapravitelných kritérií přijatelnosti), se Monitorovací a kontrolní 

výbor MAS těmito kritérii nezabývá. Výrok Monitorovacího a kontrolního výboru je závazný. 

Pokud nastane situace, kdy bude žádost o přezkum vyhodnocena jako důvodná či částečně důvodná, 

proběhne nové hodnocení u těch kritérií, které byly přezkumem zpochybněny. Nové hodnocení 

proběhne nejpozději do 20 pracovních dnů podle procesu hodnocení nastaveného v těchto IP. 

Přezkum výsledku Závěrečného ověření způsobilosti projektů CLLD se řídí pravidly ŘO IROP, Obecná 

pravidla, kapitola 3.8. 

6. Postupy pro posuzování změn projektů 
A) Žadatel během hodnocení na MAS podá ŽoZ 

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
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MAS dokončí hodnocení projektu a poté zjišťuje, zda ŽoZ má nebo nemá vliv na výsledek hodnocení 

MAS a je v souladu se strategií CLLD. Kancelář MAS vyhledá v MS2014+ podanou ŽoZ po ukončení 

věcného hodnocení projektu a do depeše, kterou předává projekty na CRR k Závěrečnému ověření 

způsobilosti, uvede, zda změna má nebo nemá vliv na výsledek hodnocení MAS a je v souladu se 

strategií CLLD. 

B) Žadatel podá žádost ŽoZ před vydáním právního aktu a probíhá hodnocení CRR 

Žadatel při podání ŽoZ doloží vyjádření kanceláře MAS (vliv na strategii CLLD a na hodnocení MAS) 

Kancelář MAS vypracuje vyjádření nejpozději do 15 pracovních dní od podání změny žadatelem na 

Kancelář MAS. Po vydání vyjádření MAS, žadatel podává ŽoZ v MS2014+. CRR zkontroluje obsah 

vyjádření. V případě, že bude obsahovat vyjádření MAS, že podaná ŽoZ má vliv na hodnocení MAS, 

CRR změnu nedoporučí. V případě, kdy změna obsahuje vyjádření MAS, že změna nemá vliv na 

výsledek  hodnocení a je v souladu se strategií CLLD, změna se doporučí. V případě, kdy změna 

nebude obsahovat vyjádření MAS, vyzve CRR žadatele k doplnění tohoto vyjádření. CRR dokončí 

hodnocení Závěrečného ověření způsobilosti a posoudí, zda změna má vliv na výsledek závěrečného 

ověření způsobilosti. V případě, že ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení, doporučí změnu projektu. 

V případě, kdy ŽoZ má vliv na výsledek ZoZ, nedoporučí změnu projektu.  

C) Žadatel podá ŽoZ po vydání právního aktu 

Žadatel při podání ŽoZ doloží vyjádření MAS (vliv na strategii CLLD a na hodnocení MAS). Kancelář 

MAS vypracuje vyjádření nejpozději do 15 pracovních dní od podání změny žadatelem na Kancelář 

MAS. Po vydání vyjádření MAS žadatel podává ŽoZ v MS2014+. CRR zkontroluje obsah vyjádření. 

V případě, že bude obsahovat vyjádření MAS, že podaná ŽoZ má vliv na hodnocení MAS, CRR změnu 

nedoporučí. V případě, kdy změna obsahuje vyjádření MAS, že změna nemá vliv na výsledek 

hodnocení a je v souladu se strategií CLLD, změna se doporučí. V případě, kdy změna nebude 

obsahovat vyjádření MAS, vyzve CRR žadatele k doplnění tohoto vyjádření. CRR kontroluje vliv změny 

na závěrečné ověření způsobilosti. V případě, že projekt nemá vliv na výsledek hodnocení, doporučí 

změnu projektu. V případě, kdy změna má vliv na výsledek ZoZ, nedoporučí změnu projektu. Pokud 

má změna vliv na Právní akt, je ŽoZ předána se stanoviskem MAS a CRR na ŘO IROP. 

7. Opatření proti střetu zájmů 
Zajištění transparentnosti a nediskriminace, včetně ošetření střetu zájmů na úrovni MAS vychází z MP 

ŘVHP (kapitola 6.3.1) a Implementační části SCLLD MAS Blaník. 

Střet zájmů vzniká, dojde-li ke střetu veřejného zájmu (využití integrovaného nástroje) a osobního 

zájmu. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené 

osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje 

na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, 

či poškozování třetích osob v její prospěch. 

Za střet zájmů je vždy považováno, pokud osoba podílející se na hodnocení a výběru projektů: 

- je manželem, rodičem, dítětem, sourozencem žadatele, 

- je skutečným majitelem či spolumajitelem žadatele, 
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- je statutárním zástupcem žadatele nebo má plnou moc k jeho zastupování, 

- je starostou, místostarostou či zastupitelem obce, která je žadatelem, 

- se podílela na zpracování žádosti o podporu, 

- je jinak zainteresována na předkládaném projektu. 

V procesu kontroly, hodnocení a výběru projektů nesmí docházet ke střetu zájmů v žádné fázi 

hodnocení a výběru projektů. Zaměstnanci MAS, kteří se podílí na poradenství, kontrolách, 

administraci projektů a provádějí podpůrnou činnost při jejich výběru, nesmí zpracovávat projekty do 

výzev MAS.  

Zaměstnanci kanceláře MAS, provádějící kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, nesmí být 

v podjatosti vůči hodnoceným projektům a podepíší etický kodex. Pokud zaměstnanci kanceláře MAS 

jsou podjati, informují Předsedu MAS Blaník/případně vedoucího zaměstnance SCLLD a nesmí žádný 

projekt v dané výzvě hodnotit. 

Členové Výběrové komise, Výboru MAS Blaník a Monitorovacího a kontrolního výboru před každým 

jednáním, ve kterém je prováděno hodnocení nebo výběr projektů, podepíší etický kodex (viz 

www.masblanik.cz). V něm jsou uvedeny postupy pro zamezení korupčního jednání, zajištění 

transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům. 

Členové Výborové komise, Výboru MAS Blaník a Monitorovacího a kontrolního výboru, kteří jsou ve 

střetu zájmů, nebudou hodnotit nebo vybírat projekty nebo rozhodovat o stížnostech. Orgány MAS 

Blaník jsou usnášeníschopné pouze v nadpoloviční většině. Členové orgánů MAS Blaník (Výbor, 

Výběrová komise, Monitorovací a kontrolní výbor) tedy stanoví takový poměr zájmových skupin v 

souladu se Standardy, které zaručují dodržení pravidla i v případě nepřítomnosti nebo střetu zájmů 

několika členů orgánů. V případě, že nebude možné zaručit usnášeníschopnost orgánů MAS 

nadpoloviční většinou z důvodu střetu zájmu většiny členů, případně z důvodu nemožnosti dodržení 

poměru zájmových skupin z důvodu velkého střetu zájmu, přechází rozhodování těchto orgánů na 

orgán nejvyšší, tj. Členskou schůzi. 

Monitorovací a kontrolní výbor kontroluje metodiku hodnocení a výběru projektů a pokud zjistí její 

porušení může se jednat o podezření na nesrovnalost, které se musí hlásit na ŘO IROP. 

Pokud Monitorovací a kontrolní výbor zjistí, že byla porušena pravidla o zamezení střetu zájmů, dojde 

k nahlášení této nesrovnalosti na ŘO IROP, a to do 5 PD Vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD 

Příklady ověření střetu zájmu 

1. Zadáním IČ žadatele na stránky Justice.cz nebo rejstrik-firem.kurzy.cz, zde porovnají, zda 
členové výběrového orgánu a popřípadě dalších orgánů, kteří se podílejí na výběru projektů, 
nejsou ve vedení firmy, členy rozhodovacího orgánu, zakladateli apod., dle formy právnické 
osoby. 

2. U fyzických osob prověří veřejný rejstřík dle fyzických osob – zda osoba žadatele, nemá vazbu 
na členy výběrového orgánu, popřípadě dalšího orgánu podílejícího se na výběru projektu  
např. společnou adresou bydliště, sídla firmy.  

3. Ověřením, že proběhlo šetření ke střetu zájmů, všichni hodnotitelé, účastníci podepsali etický 
kodexy 
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MAS zajistí, aby při hodnocení a výběru projektů veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových 

skupin neměly více než 49 % hlasů (dodržení podmínek Standardy MAS). 

Z jednání orgánů MAS – Výboru, Monitorovacího a kontrolního výboru a Výběrové komise je pořízen 

písemný zápis, který obsahuje minimálně: 

o Datum a čas jednání. 

o Místo jednání 

o Informace o schváleném programu 

o Jmenný seznam účastníků. 

o Přehled doporučených/nedoporučených projektů včetně popisu zdůvodnění  

ke každému projektu a jejich slovní a bodové ohodnocení. 

Členové Výboru, Výběrové komise, Monitorovacího a kontrolního výboru, Členské schůze popřípadě 

dalšího orgánu MAS podepisují zápis s výsledky jednání, výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu 

probíhá po jednání, v tomto případě postačuje, pokud členové mají zápis k dispozici k připomínkám a 

jeho správnost stvrzuje podpisem zapisovatel a ověřovatel zápisu, u členské schůze 2 ověřovatelé. 

Zápis z jednání orgánů MAS provádějící hodnocení a výběr projektů, přezkum hodnocení bude vložen 

do MS2014+. Zápis z jednání orgánů MAS zveřejní Kancelář MAS/vedoucí zaměstnanec SCLLD 

společně se seznamem vybraných a nevybraných projektů MAS do 5 pracovních dnů od ukončení 

jednání. 

Výsledek hodnocení za jednotlivá hodnoticí (preferenční) kritéria (kontrolní list MAS) bude uložen u 

projektu v MS2014+. 

8. Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty 
Kancelář MAS Blaník zajišťuje po dobu určenou právními předpisy nebo EU uchování veškeré 

dokumentace související se strategií CLLD a poskytuje informace a dokumentaci vztahující se ke 

strategii CLLD zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, Auditního orgánu (dále jen („AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), MAS musí umožnit 

výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol. 

MAS Blaník, z. s. je povinna zajistit po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do 
konce roku 2030) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací, a 
poskytovat informace a dokumentaci, vztahující se k integrované strategii, zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), 
Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy. Zároveň všechny dokumenty týkající se realizace jednotlivých 
výzev jsou evidovány v MS2014+. 

Archivovány budou tyto typy dokumentů: 

• všechny verze interních postupů, 

• výzvy 
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• kritéria 

• kontrolní listy, 

• žádosti o podporu, 

• hodnocení, 

• výběr projektu 

• posuzování změn projektů 
 
K podpůrné dokumentaci, která bude archivována, patří: 

• prezentace ze seminářů pro žadatele, 

• prezenční listiny, 

• zápisy z jednání 

 

Tabulka: Postup archivace jednotlivých dokumentů MAS Blaník 

 

Zdroj: vlastní zpracování MAS 

Za archivaci a zajištění auditní stopy zodpovídá Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD. 

Pokud u MAS probíhá kontrola, kancelář MAS/vedoucí pracovník SCLLD informuje o výsledku 

kontroly ŘO IROP, oddělení kontroly nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení výsledku kontroly. 

Výsledek vkládá Kancelář MAS do MS2014+ do záložky „Dokumentace“ k projektu 4.2. V případě, kdy 

kontrolu nebo monitorovací návštěvu provádí ŘO IROP/CRR ČR, o výsledku kontroly/monitorovací 

návštěvy je MAS informována a výsledek kontroly vkládá do MS2014+ ŘO IROP/CRR do 2 pracovních 

dnů  

po zpracování výsledku. 
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9. Nesrovnalosti a stížnosti 

9.1 Nesrovnalosti 

Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí, 

které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR,  

a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. 

Trestný čin, spáchaný při realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, se 

vždy považuje za nesrovnalost (více viz kapitola 17 Obecných pravidel). 

Odpovědnost za dodržení všech náležitostí vyřizování nesrovnalostí a stížností nese Monitorovací a 

kontrolní výbor. MAS je povinna veškerá podezření na nesrovnalost, zejména podvodné jednání 

bezodkladně oznámit ŘO IROP, oddělení kontroly, prostřednictvím formuláře v MS 2014+. V MS 

2014+ je uvedena záložka „Oznámení o podezření na nesrovnalost“.  

9.2 Vyřizování stížností 

Odpovědnost za vyřizování stížností na činnost MAS je v kompetenci Monitorovacího a kontrolního 

výboru podle Stanov MAS Blaník. 

Jestliže se stížnost týká projektu financovaného z IROP, jsou veškeré informace o stížnosti založeny 

v dokumentaci v MS2014+/v dokumentaci u žadatele. V ostatních případech založí Monitorovacím a 

kontrolním výborem MAS Blaník pověřený zaměstnanec MAS samostatný spis stížnosti. 

O ukončení řízení ve věci podané stížnosti je stěžovateli odesláno do 2 pracovních dnů 

prostřednictvím MS 2014+ vyrozumění. Ve vyrozumění je uvedeno, zda podaná stížnost byla 

shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou. 

Monitorovací a kontrolní výbor podanou stížnost vyřídí v nejkratší době, nejpozději  

do 20 pracovních dní od jejího doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze-li v jejím průběhu 

zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. V uvedené lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o 

vyřízení stížnosti. 

Důvodná nebo částečně důvodná stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile byla učiněna opatření 

potřebná k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovatel o nich byl vyrozuměn. Nedůvodná stížnost 

je vyřízena vyrozuměním stěžovatele. 

Pokud se stížnost nevztahuje na MAS, Monitorovací a kontrolní výbor se jí nebude zabývat a písemně 

vyrozumí stěžovatele do 5 pracovních dnů od obdržení podnětu. 

MAS neprošetřuje opakované stížnosti ke stejné problematice, pokud neobsahují nové skutečnosti, 

které nebyly v době šetření známé a mohly by mít vliv na vyřízení původní stížnosti. O výsledku bude 

vytvořen zápis a stěžovatel bude informován interní depeší v MS 2014+. 
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10. Komunikace s žadateli a členy MAS 
Komunikaci s žadateli zajišťuje Kancelář MAS. Konzultace MAS s žadateli a příjemci poskytuje 

bezplatně k přípravě projektu a k navrhovaným změnám projektů stejně tak i realizaci seminářů a 

workshopů určených pro ně. 

Komunikace s žadateli a členy MAS probíhá prostřednictvím elektronické komunikace MS2014+ 

popřípadě jinou elektronickou formou. Kancelář MAS odpovídá na dotazy žadatelů do 6 pracovních 

dní od zaslání dotazu MAS.  ověření zaměstnanci Kanceláře MAS (zejména vedoucí zaměstnanec 

SCLLD a Expert IROP, případně předseda MAS Blaník) poskytují i osobní konzultace především 

v prostorách pracoviště kanceláře MAS, po domluvě na sjednaném místě. MAS na svých stránkách 

www.masblanik.cz uvádí tato konzultační hodiny a kontaktní osoby. Na základě telefonického 

komunikace je možné konzultaci sjednat i na jiné termíny oproti uvedeným konzultačním hodinám. 

Komunikace mezi kanceláří MAS, žadateli a příjemci probíhá elektronicky, prostřednictvím depeše 

v MS2014+, v případě nefunkčnosti systému dalším elektronickým způsobem a osobně. Z osobního 

setkání vznikne vždy zápis, pokud jde o jednání s členy či žadatelem. 

Komunikace s žadateli a členy bude probíhat také prostřednictvím nástrojů volitelné publicity (viz 

kapitola 5 Specifických pravidel pro výzvu č. 6 IROP, http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD.  

Kancelář MAS je dále odpovědná za funkčnost internetových stránek MAS wwaw.masblanik.cz, které 

jsou jedním z typu komunikace. Web MAS obsahuje minimálně: 

• Zřizovací dokumentaci MAS, interní postupy 

• Aktuální seznam partnerů a zájmových skupin 

• Adresa sídla, kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby 

• Mapu území MAS 

• Výroční zprávy o činnosti hospodaření MAS 

• Seznam členů povinných orgánů MAS 

• Výzvy MAS včetně relevantních příloh  

• Informace o projektech podpořených v rámci CLLD  

V případě, kdy nebude moci MAS zodpovědět dotazy účastníků semináře, budou konzultovány 

s nadřízenými orgány nebo budou žadatelům a příjemců poskytnuty kontakty na odpovědné 

pracovníky CRR (doplnit odkaz na web CRR). 

Komunikace MAS s žadateli je zobrazena v Komunikačním a informačním modelu IN 

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty - „Dokumenty pro MAS“. 

11. Přílohy 
1. Stanovy MAS Blaník, z. s. platné k 28.11. 2017 

2. Jednací řád MAS Blaník ze dne 31.3. 2015 

3. Etický kodex 

4. Vzdání se práva odvolání 

http://www.masblanik.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
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Příloha č. 1 – Platné Stanovy MAS Blaník, z. s. 
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Stanovy zapsaného spolku 

 

MAS Blaník, z. s. 

 

 

 

 

 

Čl. 1 

Název a sídlo 

 

1. Název zapsaného spolku je MAS Blaník, z. s., dále jen Spolek.  

2. Sídlem Spolku je Vlašim, Palackého náměstí 65, PSČ 258 01. 

 

 

Čl. 2 

Cíle a poslání 

 

1. Zapsaný spolek MAS Blaník, z. s. je dobrovolným neziskovým sdružením občanů a 
právnických osob, jejichž cílem je rozvoj regionu MAS Blaník (dále jen zájmové 
území), naplňováním společných zájmů členů Spolku, koordinací spolupráce 
veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER  
a realizace rozvojové strategie regionu prostřednictvím následujících činností:  

 

a. komunitně vedený místní rozvoj, 

b. tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,  

c. koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,  

d. rozvoj a propagace regionu, 

e. podpora nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, 

f. podpora obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot,  

g. podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,  

h. služby při financování projektů k rozvoji regionu,  

i. posuzování projektů zaměřených k rozvoji regionu,  
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j. koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,  

k. tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných  
k rozvoji regionu,  

l. součinnost se zahraničními subjekty,  

m. příprava informačních a metodických materiálů a školících pomůcek,  

n. výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže,  

o. spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,  

p. zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,  

q. komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci  
na rozvoji regionu,  

r. poradenská činnost,  

s. činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie v rámci rozvoje 
regionu,  

t. vydávání tiskovin.  

2. Činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 budou realizovány metodou LEADER nebo tzv. 
komunitně vedeným rozvojem, a to prostřednictvím:  

a. přístupu zdola nahoru,  

b. partnerství veřejných a soukromých subjektů,  

c. strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD),  

d. provádění integrované a více sektorové strategie,  

e. inovativnosti,  

f. síťování – výměnou zkušeností mezi skupinami vedenými metodou LEADER 
nebo tzv. komunitně vedeným rozvojem,  

g. spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemí světa.  

3. Spolek vykonává svou činnost ve prospěch občanů, obcí a všech subjektů 
působících v zájmovém území za rovných podmínek. 

 

 

Čl. 3 

Členství 

 

1. Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba 
starší 18 let či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli Spolku.  Člen musí 
mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí 
prokazatelně na daném území místně působit. 

2. Členství ve Spolku je dobrovolné, vzniká schválením písemné přihlášky členskou 
schůzí Spolku. O přijetí rozhodují členové Spolku  
jednou ročně na první členské schůzi v kalendářním roce, a to prostou většinou 
hlasů.  
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3. Jednotliví členové spolku jsou rozděleni dle zájmových skupin zejména pro potřeby 
realizace SCLLD. Rozdělení členů do zájmových skupin bude specifikováno 
v samostatném dokumentu. 

4. O vytvoření zájmových skupin, zařazení členů do zájmových skupin i změnách 
zájmových skupin rozhoduje Předseda Spolku. 

5. Přijetí člena se sděluje písemně.  

6. Spolek vede seznam (evidenci) členů. V seznamu členů provádí zápisy a výmazy 
týkající se členství osob ve spolku předseda spolku nebo jím pověřený člen spolku. 
Každý člen souhlasí s uvedením svého jména nebo názvu, adresy bydliště, sídla 
nebo místa podnikání. Seznam bude zveřejňován především pro potřeby realizace 
SCLLD. 

7. Členství ve Spolku zaniká:  

a. vystoupením člena oznámeným prokazatelně písemně Výboru,  

b. úmrtím či zánikem právní subjektivity člena,  

c. zrušením členství rozhodnutím členské schůze při hrubém nebo opětovném 
porušení stanov, nebo pokud člen jedná proti zájmům Spolku,  

d. zrušením Spolku,  

e. zrušením členství rozhodnutím členské schůze v případě odvolacího řízení.  

8. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho 
činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy Spolku: 

a. napomenout člena Spolku, napomenutí provede písemně Výbor Spolku, 

b. vyloučení ze Spolku. 

 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Každý člen má právo:  

a. volit a být volen do všech orgánů Spolku,  

b. účastnit se jednání orgánů Spolku,  

c. být začleněn do jedné ze zájmových skupin, 

d. vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů Spolku, obracet se na ně  
s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi  
a žádat o jejich vyjádření,  

e. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Spolku své zájmy a záměry, pokud 
jsou v souladu se zájmy a záměry Spolku,  

f. být pravidelně informován o činnosti Spolku, o výsledcích hospodaření  
a nahlížet do všech dokladů Spolku,  

g. účastnit se akcí, které Spolek pořádá,  

h. vystoupit ze Spolku.  

2. Každý člen má za povinnost:  
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a. vyvíjet aktivity k dosahování předmětu činnosti Spolku a hájit jeho zájmy,  

b. dodržovat stanovy a případné další předpisy Spolku,  

c. vykonávat svěřené funkce v orgánech Spolku,  

d. v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících 
z usnesení orgánů Spolku,  

e. nakládat s majetkem Spolku podle zásad hospodaření, chránit jej  
a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty,  

f. všestranně propagovat Spolek,  

g. platit členské příspěvky dle platného příspěvkového řádu a v určeném 
termínu. 

3. Práva a povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny 
rozhodnutím členské schůze Spolku.  

 

 

Čl. 5 

Orgány Sdružení 

 

1. Orgány Sdružení jsou:  

a. Členská schůze 

b. Výbor  

c. Předseda a místopředsedové 

d. Monitorovací a kontrolní výbor 

e. Výběrová komise  

2. Členové – právnické osoby – jmenují a odvolávají své zástupce v orgánech Spolku 
písemně.  

3. Člen spolku může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného 
orgánu. 
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Čl. 6 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Je tvořen všemi partnery MAS, 
přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % 
hlasovacích práv.  

2. Členem členské schůze je každý člen Spolku. Členové Spolku, kteří jsou právnickými 
osobami, vykonávají svá práva prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo 
pověřené osoby.  

3. Oprávněnost k zastupování člena, doloží zástupce člena písemným pověřením. 

4. Jednání Členské schůze je upraveno jednacím řádem.  

5. Členskou schůzi svolává předseda minimálně jednou ročně nebo požádá-li písemně 
o svolání alespoň třetina členů spolku, nebo kontrolní orgán spolku,  
a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi. Nesvolá-li statutární orgán spolku 
zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět 
podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

6. Členská schůze rozhoduje o nejdůležitějších otázkách Spolku tím, že zejména:  

a. schvaluje jednací řád členské schůze,  

b. přijímá základní programové dokumenty Spolku a kontroluje jejich plnění,  

c. schvaluje plán činnosti Spolku na nadcházející období,  

d. schvaluje zprávu o činnosti Výboru a zprávu monitorovacího  
a kontrolního výboru,  

e. schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku Spolku, rozhoduje  
o použití volných finančních prostředků,  

f. volí ze svých členů Výbor  

g. volí Výběrovou komisi (výběrové komise),  

h. odvolává Výbor a Výběrovou komisi, popř. jejich členy,  

i. volí a odvolává členy Monitorovacího a kontrolního výboru,  

j. rozhoduje o změně stanov Spolku,  

k. rozhoduje o sloučení nebo o zrušení Spolku,  

l. rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zrušení Spolku,  

m. rozhoduje o přijetí za člena Spolku a o zrušení členství,  

n. stanovuje výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků,  
tj. Příspěvkový řád, 

o. schvaluje vnitřní předpisy Spolku,   

p. nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v 
území působnosti MAS,  

q. schvaluje SCLLD – distribuci veřejných finančních prostředků, schvaluje 
způsob hodnocení a výběru projektů, zejména hodnotící kritéria pro výběr 
projektů, schvaluje rozpočet MAS  

r. schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,  

7.  Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden hlas.  
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8. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti většiny členů. Není-li přítomna 
30 minut po plánovaném termínu zahájení většina členů, rozhodne Výbor o svolání 
členské schůze v jiném termínu.  

9. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán 
nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů 
od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí 
být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání 
členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo 
zasedání členské schůze předtím svoláno.  

10. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených 
na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu 
členů. 

11. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, avšak 
rozhoduje-li o změně stanov, o sloučení nebo zrušení Spolku,  
o majetkovém vypořádání v případě sloučení nebo zrušení Spolku, je nutná alespoň 
dvoutřetinová většina přítomných hlasů. Každý člen má jeden hlas. 

12. Předseda spolku zahájí zasedání a ověří, zda je členská schůze schopna  
se usnášet a vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže  
se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která 
nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen  
za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.  

13. Z jednání Členské schůze je pořizován zápis, který kromě data, místa konání  
a listiny přítomných musí obsahovat údaje o schváleném programu, přijatých 
rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu (pokud 
je hlasováno) a námitkách účastníků a závěrečné usnesení. Ze zápisu musí být 
patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, 
jaké případné další činovníky členská schůze zvolila a kdy byl zápis vyhotoven. 
Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. 
Zápis se povinně zveřejňuje na webových stránkách Spolku. 

 

Čl. 7 

Výbor 

 

1. Výbor je volen na 2 roky Členskou schůzí a je rozhodovacím orgánem Spolku, který 
řídí činnost Spolku v období mezi konáním členských schůzí a odpovídá Členské 
schůzi za plnění cílů Spolku.  

2. Výbor má nejméně 7 členů.  

3. Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný 
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích 
práv.  

4. Při rozhodování je hlasovací právo členů rozhodovacího orgánu rovné.  

5.  Je-li členem rozhodovacího orgánu 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. 

6. Výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů Výboru.  
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7. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen Výboru má 
jeden hlas.  

8. Rozhodovací orgán volí předsedu a místopředsedy z řad svých členů. Předseda 
svolává a řídí jeho zasedání.  

9. Jednání Výboru svolává předseda Spolku podle potřeby, minimálně však čtyřikrát 
ročně.  

10. Předseda a místopředsedové Spolku jsou členy Výboru sdružení.  

11. Členové Výboru mohou být rozhodnutím předsedy zplnomocněni k zastupování 
Spolku v dílčích záležitostech realizace jednotlivých projektů či dílčích úkolů Spolku.  

12. Mandát člena Výboru zaniká odstoupením člena nebo odvoláním členskou schůzí.  

13. Z jednání výboru je pořizován zápis. Zápis je zveřejňován na webových stránkách 
Spolku. 

14. Do působnosti Výboru zejména patří:  

c. podávání informací o činnosti Spolku členům a veřejnosti,  

d. zajištění vedení účetnictví, evidence a archivace veškerých písemností 
Spolku,  

e. sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky Spolku,  

f. navrhování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin,   

g. rozhodování o účasti Spolku v jiných profesních či zájmových organizacích a 
volba zástupců do těchto organizací,  

h. koordinace činností při realizaci rozvojové strategie Spolku, jednotlivých 
projektů a aktivit Spolku,  

i. sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie Spolku, jednotlivých 
projektů a aktivit Spolku,  

j. schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím 
zaměstnancem pro realizaci SCLLD,  

k.  schvalování výzvy k podávání žádostí,  

l. stanovení alokace na výzvu MAS, 

m. vybírání projektů k realizaci, při rozhodování o výběru projektů náleží 
minimálně 50 % hlasovacích práv členům zastupujícím soukromý sektor, 

n. svolávání nejvyššího orgánu minimálně jedenkrát ročně.  

 

 

Čl. 8 

Předseda 

 

1. Předsedu volí výbor ze svého středu na 2 roky. Předsedou může být jmenována 
fyzická nebo právnická osoba. Je-li předsedou zvolena 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. 
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2. Předseda je statutárním orgánem Spolku. 

3. Předseda při své činnosti úzce spolupracuje s místopředsedy a členy Výboru. 

4. Předseda zajišťuje a odpovídá za: 

a. vedení administrativních záležitostí činnosti Spolku, 

b. sledování a vyhodnocování postupu realizace strategie Spolku,  

c. dohled nad realizací jednotlivých projektů,  

d. organizaci a svolávání schůzek Výboru včetně přípravy jednání,  

e. organizaci a svolávání Členské schůze včetně přípravy jednání,  

f.  informování veřejnosti o činnosti Spolku,  

g. iniciaci maximálního zapojení místních subjektů do realizace strategie Spolku,  

h. vyhledávání inovativních projektů – nápadů a jejich zařazování  
do realizace strategie Spolku,  

i. dalších úkolů delegovaných rozhodnutím Výboru Spolku.  

5. Ze své činnosti je odpovědný Členské schůzi. Zastupuje sdružení navenek, jedná 
jeho jménem, a to samostatně. Ve vztahu k zaměstnancům Spolku předseda 
vykonává funkci vedoucího organizace.  

 

 

Čl. 9 

Místopředsedové 

 

1. Sdružení má 2 místopředsedy. Místopředsedy volí Výbor ze svého středu na 2 roky. 
Místopředsedou může být jmenována fyzická nebo právnická osoba. Je-li předsedou 
zvolena 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. 

2. Každý místopředseda Spolku je členem Výboru sdružení. Spolupracuje s předsedou 
na plnění cílů Spolku, případně plní v plném rozsahu funkci předsedy v době jeho 
nepřítomnosti.  

 

 

Čl. 10 

Monitorovací a kontrolní výbor 

 

1. Monitorovací a kontrolní výbor je kontrolním orgánem a je volen Členskou schůzí na 
1 rok. Má nejméně tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí jeho činnost a 
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svolává podle potřeby schůze, nejméně však jednou ročně. Počet členů 
monitorovacího a kontrolního výboru musí být lichý.   

2. Monitorovací a kontrolní výbor má právo nahlížet do všech písemností Spolku  
a účastnit se jednání zástupců Spolku se třetími osobami. Za svou činnost odpovídá 
Členské schůzi. 

3. Člen monitorovacího a kontrolního výboru nesmí být členem Výboru, Výběrové 
komise a ani zaměstnancem Spolku v pracovním poměru. Členové kontrolního 
orgánu musí být voleni z členů spolku (partnerů MAS). 

4. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné. 

5. Je-li členem kontrolního orgánu 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. 

6. Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro 
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

7. Do působnosti monitorovacího a kontrolního výboru patří: 

a. sledování a kontrola veškeré činnosti Spolku zejména s důrazem  
na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku  
ve vlastnictví Spolku, 

b. projednávání stížností členů, 

c. kontrola a dohled nad dodržováním dokumentů Spolku, 

d. projednávání výroční zprávy a činnosti a hospodaření MAS, 

e. dohled nad tím, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, 
standardy MAS a SCLLD, 

f. nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti 
MAS a kontrolovat tam obsažené údaje, 

g. svolání mimořádného jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, 
jestliže to vyžadují zájmy MAS, 

h. kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a jejího dodržování, včetně 
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS, 

i. zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke 
schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD), 

j. předkládání zpráv o výsledcích své kontrolní činnosti Členské schůzi,  
a to minimálně jedenkrát ročně. 

8. Předseda monitorovacího a kontrolního výboru má právo účastnit se zasedání 
Výboru s hlasem poradním. 

 

 

Čl. 11 

Výběrová komise 

 

1. Výběrová komise je hodnotící orgán spolku. Členové výběrového orgánu musí být 
voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem 
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výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji  
v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního 
orgánu.  

2. Výběrová komise má nejméně 5 členů volených Členskou schůzí na 1 rok. Počet 
členů výběrové komise musí být lichý. Za svou činnost je odpovědna Členské schůzi. 

3. Výběrová komise je složena tak, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 
nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv. 

4. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrového orgánu rovné.  

5. Při rozhodování o hodnocení projektů náleží minimálně 50 % hlasovacích práv 
členům zastupujícím soukromý sektor. 

6. 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 také ten, kdo tuto právnickou 
osobu zastupuje.  

7. Výběrový orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho 
zasedání.  

8. Výběrový orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 

9. Výběrová komise je ustanovena především za účelem předvýběru vhodných projektů, 
hodnocených na základě objektivních hodnotících kritérií schválených Členskou 
schůzí. Výběrová komise navrhuje pořadí projektů na základě bodového hodnocení 
projektů.  

10. V rámci předvýběru projektů může členská schůze na návrh Výboru stanovit více 
výběrových komisí, tak aby byl zajištěn hladký průběh předvýběru projektů, ale i 
žádoucí účast odborníků v konkrétních komisích. Členství v jednotlivých výběrových 
komisích se může překrývat. 

11. Z jednání Výběrové komise je pořizován zápis, který je zveřejňován  
na webových stránkách Spolku. 

 

 

Čl. 12 

Kancelář MAS 

 

Kancelář zřizuje výbor pro zabezpečení administrativních a technických činností Spolku. 

1. Výkon činnosti kanceláře zajišťují zaměstnanci pod vedením Předsedy Spolku.  

2. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
je osoba určená Výborem MAS, která je odpovědná za realizaci Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje. 

 

 

Čl. 13 

Zásady hospodaření 
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1. Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle platných právních 
předpisů a zásad hospodaření a podle ročního rozpočtu schváleného Členskou 
schůzí.  

2. Majetek Spolku tvoří dotace, příspěvky z veřejných rozpočtů, dary  
a příspěvky fyzických a právnických osob, členské příspěvky, odkazy, výnosy 
majetku a příjmy z činností při naplňování cílů Spolku stanovených článkem  
2 stanov, které nevytváří zisk a slouží výhradně k pokrytí nákladů. 

3. Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn Předseda a jím 
jmenovitě písemně pověřené osoby podle zásad hospodaření.  

4. K bezhotovostnímu platebnímu styku může Spolek zřizovat účty u peněžních ústavů 
s podpisovým právem Předsedy, popř. i dalších členů Výboru.  
Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá Předseda.  

5. Spolek je samostatnou právnickou osobou, která odpovídá veškerým svým majetkem 
za nesplnění povinností vůči třetím osobám. 

 

Čl. 14 

Zrušení a zánik Spolku 

 

1. Spolek je zrušen na základě rozhodnutí soudu nebo  
na základě rozhodnutí členské schůze, a to dnem uvedeným v rozhodnutí. Zrušení 
může být provedeno s likvidací nebo bez likvidace, pokud majetek Spolku přechází 
na právního nástupce.  

2. Při zrušení Spolku s likvidací jmenuje členská schůze likvidátora, který zabezpečí 
majetkové a právní vyrovnání všech závazků  
a pohledávek. Spolek vytvoří nezbytné podmínky pro činnost likvidátora. Náklady na 
činnost likvidátora jdou k tíži Spolku.  

3. V případě likvidačního přebytku po uspokojení všech závazků bude přebytek 
rozdělen na základě usnesení členské schůze.  

4. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 

 

 

Čl. 15 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Základní dokumenty, na které stanovy odkazují, mají stejnou právní závaznost jako 
tyto stanovy.  

      2. Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí konanou dne 28. 11. 2017 a  

          nabývají platnosti dnem schválení. 

 

 

Mgr. Renata Vondráková – předsedkyně ……………………….. 
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Mikroregion Český Smaragd zastoupený Mgr. Janem Balšánkem – místopředseda 

……………………… 

 

Pavel Duda – místopředseda …………………… 
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Příloha č. 2 – Jednací řád  

     JEDNACÍ ŘÁD 

 

MAS BLANÍK, z.s. 

 

Čl. 1 

Všeobecné zásady 

 

1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení stanov MAS Blaník, z.s. (dále jen 
„MAS Blaník“). 

2. Jednací řád zejména upravuje přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání. 

3. V rámci tohoto jednacího řádu může orgán upravit usnesením podrobněji 
pravidla svého zasedání. 

4. Jednacím řádem MAS Blaník upravuje jednání Členské schůze, Výboru 
a Monitorovacího a kontrolního výboru.  

 

Čl. 2 

Svolávání a příprava jednání orgánů MAS Blaník 

 

1. Pravomoci svolávání jednání jednotlivých orgánů MAS Blaník upravují stanovy 
spolku. 

2. Minimální četnost schůzí jednotlivých orgánů je upravena ve stanovách spolku 
(Členská schůze a Monitorovací a kontrolní výbor minimálně 1x ročně, Výbor 
minimálně 4 x ročně). 

3. Lhůty svolávání: 

a. Členská schůze je svolávána 14 dní předem.  

b. Výbor MAS Blaník a Monitorovací a kontrolní výbor jsou svolávány 
7 dní předem.   

c. Pokud je Výbor MAS Blaník svoláván za účelem projednání návrhů pro 
Členskou schůzi, musí se jeho jednání uskutečnit nejpozději 7 dní před 
konáním této schůze. 

4. Jednání jsou svolávána vyvěšením na webových stránkách 
(www.masblanik.cz) a rozesláním e-mailu členům (v případě nedoručení 
e-mailu je platné vyvěšení na webu). 

5. Podklady pro jednání jednotlivých orgánů a přijímání připomínek: 

a. Členové spolku obdrží program a podklady k jednání e-mailem 
nejpozději 5 pracovních dní před konáním Členské schůze. 
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b. Členové Výboru obdrží program a podklady k jednání e-mailem v den 
jednání Výboru nebo Monitorovacího a kontrolního výboru. 

c. Členové si tisknou podklady sami. 

d. Návrhy a připomínky k programu jednání jsou přijímány až do začátku 
jednání. O jejich zahrnutí do programu budou přítomní členové hlasovat 
na začátku jednání. 

6. Předseda sdružení může v naléhavých případech dle vlastního uvážení svolat 
mimořádné jednání Výboru MAS Blaník. V tomto případě není nutné dodržet 
výše uvedené lhůty. 

 

Čl. 3 

Přítomnost členů na jednání  

 

1. Orgány MAS Blaník jsou schopné se usnášet při přítomnosti nadpoloviční 
většiny všech svých členů. Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu 
zahájení nadpoloviční většina všech členů, rozhodne zodpovědný orgán 
o svolání v jiném termínu. 

2. Omlouvání nepřítomnosti na jednání je možné e-mailem nebo telefonicky 
předsedovi svolaného orgánu do začátku jednání. 

3. Fyzická osoba – člen MAS, který je zvolen do orgánu MAS vykonává tuto 
funkci výhradně osobně. K výkonu funkce člena voleného orgánu nelze 
zmocnit jinou osobu.  

4. Právnická osoba může mít pro výkon funkce ve voleném orgánu stanoveného 
vždy právě jednoho delegovaného zástupce, který ji v tomto orgánu zastupuje 
a vykonává funkci výhradně osobně; k výkonu funkce člena voleného orgánu 
nelze zmocnit jinou osobu. 

 

Čl. 4 

Průběh jednání 

 

1. Jednání řídí předseda nebo místopředseda jednajícího orgánu nebo 
předsedou pověřený člen. 

2. V úvodu jednání je určen zapisovatel a ověřovatel zápisu (v případě Členské 
schůze 2 ověřovatelé) a představen program včetně případných návrhů na 
změny/doplnění programu. O programu je hlasováno. 

3. Z jednání je pořizován zápis a případně fotodokumentace. Přítomní jsou na 
tuto skutečnost upozorněni v úvodu jednání. 

4. Během jednání MAS Blaník mají všichni možnost vyjádřit otevřeně svůj názor. 
Jednání je vedeno tak, aby byl dodržen program a aby byl dán rovnocenný 
prostor k přispění do diskuze všem přítomným. Klíčové body diskuze jsou 
zaznamenány a cílem je dosažení konsenzu nad předmětem diskuze, 
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odsouhlasení výstupu a dalších kroků (případně rozdělení vyplývajících 
úkolů).  

5. Nedořešené záležitosti, které jsou mimo program jednání, budou na návrh 
řídícího jednání zaznamenány s rozhodnutím, jak s nimi bude dále naloženo 
(např. přesunuty na program na další jednání, delegovány jinému orgánu MAS 
Blaník atp.) 

6. Pokud během jednání schůze MAS nastane situace, kdy jednání nepovede ke 
konsenzu (sporné otázky, které vyžadují delší časové projednání a/nebo 
expertní znalosti), bude na návrh osoby řídící jednání zvolena užší skupina 
s jasně definovaným úkolem pro řešení nastalé situace. Tato skupina bude 
složená ze zástupců veřejného i soukromého sektoru, která bude dané téma 
řešit a v projednaném časovém horizontu předloží na schůzi ke schválení 
navrhované řešení problému.  

7. Pokud je hlasováno po jednotlivých bodech programu, není nutné hlasovat 
o závěrečném usnesení. 

 

Čl. 5 

Zápis z jednání 

 

1. Z jednání je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny 
přítomných musí obsahovat údaje o schváleném programu, přijatých 
rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu 
(pokud je hlasováno) a námitkách účastníků a závěrečné usnesení.  

2. Zápis je rozeslán k připomínkám přítomným jednání i nepřítomným členům 
zasedajícího orgánu. Připomínky mohou být do stanoveného termínu 
odeslány zapisovateli. Do třiceti dnů od jednání je zápis zveřejněn na 
www.masblanik.cz a rozeslán e-mailem členům spolku.  

 

Čl. 6 

Delegovaní zástupci členů MAS Blaník 

 

1. Každý člen spolku uvede v přihlášce do spolku jméno delegovaného zástupce 
/ zástupců, kteří mohou hlasovat a jednat jménem člena spolku. Delegovaná 
osoba může zastupovat pouze jednoho člena MAS Blaník. 

2. Každého člena (pokud se jedná o právnickou osobu) může na jednání MAS 
Blaník zastupovat delegovaný zástupce nebo statutární orgán. 

3. Každý člen může přidat / změnit svého delegovaného zástupce kdykoli. Učiní 
tak vyplněním příslušného formuláře, a to nejpozději před zahájením jednání 
předsedajícímu. 

4. V případě, že je na jednání MAS Blaník přítomno více zástupců jedné 
organizace, určí tito zástupci jednu osobu, která bude jménem člena hlasovat. 
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Čl. 7 

Zvláštní ustanovení upravující jednání Členské schůze MAS Blaník 

 

1. Hlasovat jménem člena má právo jeho delegovaný zástupce nebo statutární 
zástupce. 

2. Člen MAS Blaník v případě plánované nepřítomnosti může zplnomocnit 
zástupce k hlasování. 

3.  Zplnomocnění (vzor ke stažení na www.masblanik.cz v sekci dokumenty), 
podepsané zmocněncem a zmocnitelem předá zmocněnec řídícímu členské 
schůze před jejím zahájením, nebo v průběhu (v případě, že odchází a během 
schůze zplnomocní zástupce). 

4. Nově přijatí členové MAS Blaník hlasují od okamžiku přijetí (dle programu 
dané členské schůze).  

5. Jednání je veřejné, ale kapacitně omezené místem jednání. Hosté nahlásí 
účast na info@masblanik.cz.   

6. Pokud členská schůze během jednání nerozhodne jinak, probíhá hlasování 
aklamací.  

7. Během jednání může předsedající členské schůze vykázat narušitele, pokud 
je jeho chování v rozporu s dobrými mravy.  

8. V zápisu musí být zaznamenáno přerušení jednání a jména členů, kteří 
odcházejí, včetně času odchodu.   

9. Členská schůze se zpravidla schází v úterý od 9 do 13 hodin, nebo od 17 do 
21 hodin. 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento jednací řád byl aktualizován Členskou schůzí konanou dne 31. 3. 2015 ve 
Vlašimi. Tento jednací řád je platný a účinný pro MAS Blaník, z.s. od 31. 3. 2015, 
změna názvu na MAS Blaník, z.s. je účinná ode dne zapsání do Spolkového rejstříku 
příslušného soudu. 

Mgr. Renata Vondráková – předsedkyně    ………………………………………….….. 

 

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková – místopředsedkyně   ………………………………………….….. 

 

Bc. Jaroslav Švejda – místopředseda    ………………………………………….….. 
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Příloha č. 3: Etický kodex  

 

Etický kodex  
Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP přijímám následující 

ustanovení (dále také „Etický kodex“).  

 

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného 

zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná objektivně a nestranně. Za osobní zájem je 

považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné 

osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na 

základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného 

prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.  

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci 

implementace IROPpro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitelka 

musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení 

dozvěděl/a.  

3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, 

oznámí tuto skutečnost Místní akční skupině Blaník, z.s. (Vedoucí zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD.) nepodílí se na hodnocení a výběru žádného projektu.  

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o 

podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či 

zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost 

neprodleně Místní akční skupině Blaník, z.s. (konkrétně Vedoucí zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD.) a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani 

nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem 

ovlivňovat. Hodnotitel/hodnotitelka se zároveň nemůže podílet ani na hodnocení jiných 

projektů v dané výzvě.  

 

Dary a výhody  
1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná 

zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.  

2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do 

postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí 

přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.  

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem 

spojenou s jeho/její činností.  

4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by 

ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.  

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, 

odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje Místní akční skupinu Blaník, z.s.  

 

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v 

tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do 

tohoto Etického kodexu zahrnuty.  

 

Jméno a příjmení:  

Datum podpisu:       ………………………….………….  

 



43 
 

podpis 
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Příloha č. 4: Vzdání se práva žádosti o přezkum 

 

Vzdání se práva podat žádost o přezkum 

 

 

Registrační číslo projektu: 

Název projektu: 

 

Na základě depeše o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí/věcného 

hodnocení/závěrečného ověření způsobilost ze dne xx.yy.zzzz se tímto vzdávám práva podat žádost o 

přezkum výsledku hodnocení ve smyslu kapitoly 3.8 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP.  

 

Datum: 

Podpis: 

 


