
 

Jednací řád výběrové komise  

I. Úvodní ustanovení  

Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jejího 

usnesení, jakož i další otázky jednání výběrové komise.   

Do výběrové komise jsou Valnou hromadou voleni členové MAS s odbornými kompetencemi, 

zkušenostmi s řízením vlastních projektů a organizací, administrativou, prací v obecních 

zastupitelstvech apod.   

Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně 

místně působí.  

Předseda výběrové komise je zvolen na 1. jednání komise členy výběrové komise a to na 

období 1 roku. Předseda výběrové komise zastupuje tento orgán navenek při jednání dalších 

orgánů MAS.   

Nesmí však dojít k překryvu účasti členů výběrové komise s členstvím v dalších volených 

orgánech MAS.. Opakované zvolení členů výběrové komise je možné.   

Při jednání výběrové komise členové jednají s názorovou otevřeností, nediskriminačně, 

nepodjatě a v souladu s dobrými mravy, zachovávají mlčenlivost o skutečnostech zjištěných 

při jednání výběrové komise, dokud se tyto informace nestanou veřejně známými.  

VK spolupracuje s dalšími orgány MAS (Představenstvem - Programovým výborem) na 

zpracování, aktualizaci a evaluaci SCLLD, navrhuje změny ve finančním plánu SCLLD, pokud 

shledá efektivnější řešení záměru MAS.  

K jednání komise mohou být přizváni externí spolupracovníci, experti a členové partnerských 

MAS, a to pouze s hlasem poradním. Prezentace projektů jsou veřejné.  

Jednání výběrové komise se řídí stanovami a jednacím řádem MAS Chrudimsko, z.s.    

Z jednání VK je vždy vyhotoven zápis, který podepisují všichni přítomní členové výběrové 

komise.  

Do kompetence výběrové komise spadá zejména:   

 Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle 

přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD;  

 organizace veřejných obhajob žadatelů;  

 vyhodnocení plnění finančního plánu SCLLD a návrh změn, doporučení pro 

Představenstvo - Programový výbor a Valnou hromadu ve věci plnění SCLLD.  

O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, 

rozhoduje výběrové komise v mezích stanov MAS.   

 

II. Složení výběrové komise  



 

Výběrová komise je volena valnou hromadou na období 1 roku.    

Počet členů výběrové komise spolku musí být lichý.  

Členy výběrové komise mohou být pouze fyzické osoby, které nebyly dosud odsouzené za 

úmyslný trestní čin a mají morální předpoklad, že budou plnit řádně a odpovědně povinnosti 

člena výběrové komise.   

III. Postup jednání výběrové komise  

Zasedání výběrové komise svolává podle potřeby předseda nebo jím pověřený pracovník 

kanceláře MAS minimálně 10 dnů před jejím konáním.   

Každý člen výběrové komise provede objektivní hodnocení (podle předem představenstvem 

schválených kritérií) všech projektů předložených žadateli v rámci realizace strategie spolku.   

V případě, že člen výběrové komise je statutárním zástupcem, v pracovním nebo obdobném 

vztahu k žadateli, projekt nehodnotí.   

Výběrová komise sečte body dle stanovených kritérií přidělené jednotlivým žádostem, seřadí 

je podle počtu získaných bodů sestupně, provede výběr projektů, a poté vyhotoví seznam 

vybraných/nevybraných žádostí a jejich pořadí.    

O svém zasedání zhotoví výběrová komise hodnotící zprávu s počtem bodů pro jednotlivé 

projekty a seznamem doporučených a nedoporučených projektů a předloží ji představenstvu.   

IV. Účast na jednáních  

Účast na jednáních stvrzují členové výběrové komise podpisem do prezenční listiny.   

V. Zvláštní ustanovení 

V případě rozhodování per rollam provede shromáždění hlasů předseda nebo jím pověřený 

pracovník kanceláře MAS telefonicky nebo formou odeslání e-mailové zprávy. Zápis o tomto 

hlasování s textem rozhodnutí podepíše předseda výběrové komise. 

V případech, kdy výběrová komise rozhodne, se členové výběrové komise mohou účastnit 

jednání výběrové komise za využití prostředků komunikace na dálku umožňujícími účast členů 

výběrové komise na jednání výběrové komise v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti 

formou videokonference nebo telekonference, tak, aby umožňovaly uplatňovat práva členů 

spojená s účastí na jednání výběrové komise (dále jen „online přítomnost“). 

V případě rozhodování v rámci online přítomnosti všech členů výběrové komise provede 

shromáždění hlasů předseda výběrové komise nebo jím pověřený pracovník kanceláře MAS 

pomocí dostupné technologie pro online hlasování. Zápis o tomto hlasování s textem 

rozhodnutí podepíše předseda výběrové komise. 

Jednací řád výběrové komise schválila Valná hromada dne 27. 04. 2022 


