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Dotazy od členů NS MAS ČR
a účastníků školení tvorby SCLLD

Dotazy k Metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020
shromážděné k 13. 6. 2014

Pojmy
1) Musí zakladatelské dokumenty MAS používat pojmy „Partner MAS“, „Nejvyšší orgán“,
„Rozhodovací orgán“, „Výběrový orgán“ a „Kontrolní orgán“, nebo mohou používat jako dosud
např. „Člen“, „Valná hromada“, „Programový výbor“, „Výběrová komise“ a „Revizní komise“?
2) Existuje nějaké doporučené či závazné znění Partnerské smlouvy? Bude SZIF kontrolovat jejich
obsah?
3) Společnost s ručením omezeným založená obcí (např. Technické služby obce Horní Dolní s.r.o.)
je z hlediska vymezení sektorů považována za „veřejný sektor“, nicméně z hlediska zájmových
skupin může patřit např. mezi skupinu „podnikatelé“?
4) Může rozdělení do zájmových skupin přímo odpovídat sektorům, resp. mohou být zájmovými
skupinami veřejný sektor, neziskový sektor, podnikatelský sektor?
5) Může být jeden Partner MAS příslušný zároveň k více Zájmovým skupinám?
6) Může Partner MAS svoji příslušnost k zájmové skupině měnit?
Proces
7) Jak budou ze strany SZIF stanovovány termíny pro odstranění nedostatků?
8) V případě, že MAS nezvládne z nějakých důvodů odstranit zjištěné nedostatky, je možné
předložit ŽoS v dané výzvě znovu?
Standardy
1.1.a)
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9) Znamená to tedy, že vojenské újezdy nemohou být zahrnuty do území působnosti MAS a nelze
na jejich území realizovat SCLLD (tedy podpořit projekty konkrétních žadatelů)?
10) A co v případě, že se z vojenského újezdu stane v průběhu realizace SCLLD běžná obec?
1.3.
11) Jak bude SZIF postupovat v případě, že zjistí, že mezi dvěma nebo více MAS dochází k územnímu
překryvu?
1.4.
12) Lze

území

působnosti

MAS

měnit

v průběhu

realizace

SLLD

2014-2020?

2.1.
13) Může být jedna právnická či fyzická osoba zároveň Partnerem ve více MAS? Pokud ano, může ji
ve všech případech zastupovat stejná fyzická osoba?
14) Co se stane v případě, že Partner ukončí činnost, zemře apod.?
15) Co se stane v případě, že osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je Partnerem MAS jako
podnikatel a v průběhu roku ukončí podnikání (zruší IČ)?
16) Podmínka max. 49% hlasovacích práv se musí ověřovat při volbě do jednotlivých orgánů, nebo
při každém jejich rozhodování?
2.3.
17) Musí být podmínky pro přistoupení partnerů vč. jejich práv a povinností uvedeny přímo
v zakladatelských dokumentech, nebo zde postačuje pouze odkaz na vnitřní směrnici, kde to
bude upraveno?
3.3.
18) Jak umožnit vstup a hlasování zájemci o pozici Partnera MAS, když jeho vstupem by MAS
překročila hranici 49% hlasovacích práv pro veřejný sektor nebo některou ze zájmových skupin?
19) Je možné mechanismus pro přepočítávání hlasů doplnit do zakladatelských dokumentů nebo
jednacích řádů MAS až ve chvíli, kdy taková situace bude reálně hrozit?
20) Není takový postup v rozporu s obecně závaznými předpisy o rovném přístupu apod.?
21) Je nějaká závazná či doporučená podoba pro jednací řád a další dokumenty MAS?
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22) Jakou formou má mít zmocnění? Postačuje např. uvedení v přihlášce, nebo je nutná plná moc?
23) Může být jedna fyzická osoba zmocněna k zastupování více Partnerů?
24) Může tuto možnost MAS omezit např. v jednacím řádu
25) Může Partnera MAS zastupovat některý ze zaměstnanců MAS? Např. v případě, že daná osoba
historicky nejdříve zastupovala členy MAS a poté uspěla ve výběrovém řízení na zaměstnance.
26) Lze využít zmocnění i pro jednání volených povinných orgánů MAS, nebo tam je zvolená osoba
nezastupitelná?
27) V případě, že nejvyšší orgán v řádně svolaném termínu nebude usnášeníschopný, mohou
zakladatelské dokumenty nebo jednací řád stanovit alternativní postup pro svolání náhradního
jednání? Toho se zpravidla již nemusí účastnit nadpoloviční většina členů. Nebo je nutné vždy
dodržet podmínku danou metodikou?
28) U stanovení kompetencí nejvyššího orgánu jsou na konci některých odrážek uvedeny závorky
umožňující delegovat tuto kompetenci na jiný povinný orgán. Vztahuje se tato možnost na celou
odrážku, nebo jen na její část za poslední čárkou?
3.4.
29) Jak lze prokázat, že daná fyzická osoba je svéprávná a bezúhonná?
30) Znamená to tedy, že i partner, který je právnickou osobou musí být svéprávný a bezúhonný,
nebo to platí jen pro fyzickou osobu, která ho zastupuje?
3.5.
31) Kdy začíná funkční období člena Výběrového orgánu? Okamžikem zvolení, nebo může být
nastaveno jinak?
32) Musí se každého hodnocení a výběru projektů účastnit všichni členové Výběrového orgánu MAS,
nebo se pro danou výzvu může zapojit jen část členů (např. dle odbornosti)?
3.6.
33) Může být monitoring projektů fyzicky prováděn jen určitou částí členů Kontrolního orgánu –
např. Monitorovací komisí, která bude jakousi podmnožinou Kontrolního orgánu? Mohou
s touto činností pomáhat zaměstnanci MAS?
4.1.
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34) Jakou formu a rozsah musí mít pracovně-právní vztah s vedoucím zaměstnancem pro realizaci
SCLLD v době podání ŽoS?
4.2.
35) Je stanovena nějaká závazná podoba pro mapu územní působnosti MAS?
5.2.
36) Může MAS vést daňovou evidenci (dříve „jednoduché účetnictví“)?
5.3.
37) Jak bude vypadat metodika pro hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a
majetkové propojenosti MAS? Co bude hodnoceno? Bude metodika zveřejněna? Pokud ano,
kdy?
38) Bude metodika zohledňovat, že aktivní MAS si musely vzít řadu úvěrů na předfinancování svých
projektů a naopak nové MAS za sebou nemají žádnou finanční historii?
39) Musí mít MAS zpracovaný účetní audit?
5.4.
40) Znamená to tedy, že dokumenty musí být prokazatelně předány na rejstříkový soud k založení
do sbírky listin, nebo že již musí být v této sbírce založeny a zveřejněny? Dle zkušeností to může
trvat až 3 měsíce.
5.5.
41) Jak bude probíhat nahlašování případných změn, které nastanou v době od podání ŽoS do
případného obdržení Osvědčení?

Dokumenty, předkládané při standardizaci
42) Znamená to tedy, že v den podání ŽoS již MAS musí mít zvolené povinné orgány dle metodiky?
43) V případě, že MAS podá ŽoS až počátkem roku 2015 a bude již mít uzavřené účetní období roku
2014, může předložit uzávěrky za roky 2012, 2013 a 2014?
Příloha 2
44) Je nutné použít přiložený formulář, nebo lze použít obdobný formulář se shodnými údaji?
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45) MAS má již od zástupců obcí dokument podepsaný, ale v mezičase došlo nebo dojde ke změně
názvu MAS. Je nutné zpracovat nový dokument se správným názvem?
46) MAS má již od zástupců obcí podepsaný obdobný dokument, kde jsou uvedeny jen některé
údaje (např. chybí IČ obce, jméno starosty nebo datum) – lze tyto údaje doplnit, nebo je nutné
zpracovat nový dokument?
47) Musí být datum podpisu až po schválení metodiky vládou ČR?
Ne. Datum podpisu starosty není rozhodující.
48) Musí být u podpisu starostů i razítko obce?
49) Musí být k formuláři přiloženy např. jednotlivá usnesení obcí?

