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Jednací a organizační řád Výběrové komise MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka  
 

Článek 1 

Činnost Výběrové komise 

Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka z.s. zřizuje Výběrovou komisi. 

Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka podle 

Metodiky pro standardizaci MAS. Působnost Výběrové komise je dána článkem IX. Stanov 

spolku.  

 

Článek 2 

Ustavení Výběrové komise 

1) Valná hromada Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. (dále jen „spolek“) zřizuje 

Výběrovou komisi jako svůj administrační a poradenský orgán. Ze své činnosti se Výběrová 

komise odpovídá Radě spolku.  

2) Valná hromada jmenuje Výběrovou komisi, která má minimálně 3 členy. Mandát členů 

Výběrová komise je jeden rok od zvolení, opakované zvolení je možné.  

3) Složení Výběrové komise musí být stanoveno tak, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových 

skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

4) Člen Výběrové komise může na funkci kdykoliv písemně rezignovat. Rovněž může být na 

základě usnesení Valné hromady z této funkce odvolán.  

5) V čele výběrové komise stojí předseda volený na prvním jednání Výběrové komise z řad 

členů Výběrové komise. Před volbou předsedy řídí jednání komise nejstarší člen komise 

nebo člen komise určený dočasně Valnou hromadou spolku. Pro rezignaci a odvolání z 

funkce předsedy komise platí obdobně čl. 2 odst. 7. 

 

Článek 3 

Jednání Výběrové komise 

1) Výběrová komise se schází vždy po vyhlášené výzvě MAS a podle potřeb realizace projektů. 

2) Na začátku každého jednání Výběrové komise je odsouhlasen program jednání a je určen 

zapisovatel.  

3) Výběrová komise je usnášeníschopná při účasti minimálně 3 členů Výběrové komise.  

4) Hodnocení každého projektu provádí vždy minimálně 2 členové Výběrové komise. V 

případě velkých rozdílů v hodnocení či jiných pochybnostech bude projekt znovu hodnocen 

dalšími hodnotiteli - členy Výběrové komise. Velkým rozdílem v bodovém hodnocení se 

rozumí 25 % a větší odlišení z max. možného bodového zisku (max. bodový zisk je 34 bodů, 

25 % je 9 bodů). Hodnocení projektů upravuje Metodika hodnocení projektů v rámci dané 

výzvy MAS.  

5) Závěry hodnotícího procesu (seřazení všech způsobilých projektů dle bodového 

ohodnocení) schvaluje zasedání Výběrové komise. 

6) Všichni členové Výběrové komise musí podepsat etický kodex, který je přílohou tohoto 

jednacího řádu Výběrové komise. Pokud člen komise zjistí, že při procesu výběru projektů  
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nejsou dodržována pravidla etického kodexu, oznámí neprodleně tuto skutečnost předsedovi 

Výběrové komise.  

7) O průběhu jednání výběrové komise a hlasování pořizuje určený člen komise zápis, jehož 

součástí je usnesení komise podepsané předsedou a listina přítomných. Zápisy z jednání 

předává předseda komise všem členům komise a předsedovi Rady spolku do 5 pracovních 

dnů. Zápis je ukládán v sídle spolku v písemné formě a je zveřejněn na příslušných 

internetových stránkách do 5 pracovních dnů od jednání anebo schválení výběru projektů 

MAS.  

1) Na jednání Výběrové komise může být předsedou přizván člen jiného výboru nebo komise, 

předseda, místopředseda, manažer nebo jiný člen spolku a další osoby (odborní konzultanti, 

experti, zpracovatelé dokumentací, zástupci dodavatele apod.).  

2) Pokud předseda Výběrové komise předloží návrh k zařazení na pořad jednání připravované 

Valné hromady, řídí se postupem upraveným jednacím řádem spolku.  

 

Článek 4 

Předmět činnosti Výběrové komise 

1) Do činnosti Výběrové komise spadá zejména předvýběr projektů na základě objektivních 

kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. 

2) Výběrová komise: 

a) provádí předvýběr projektů určených k podpoře podle daných výběrových kritérií, 

b) sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, 

c) kontroluje soulad předložených projektů se strategií spolku, 

d) předává podněty ke změně nebo doplnění strategie Radě spolku a Valné hromadě. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
1) Tento jednací a organizační řád byl schválen usnesením Valné hromady a nabývá účinnosti 

dnem schválení. 

2) Jednací a organizační řád může být změněn, doplněn nebo zrušen pouze usnesením Valné 

hromady.  

 

Schváleno usnesením Valné hromady ze dne 07. 12. 2015 

 

 

 

 

 

...................................................................... 

ZUŠ G. Mahlera Humpolec předseda spolku 

zastoupená Josefem Jirků 

 

Přílohy: Etický kodex člena výběrové komise MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. 
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