STANOVY
Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s.
ČÁST I.
§1
Název, sídlo a obvod činnosti
1. Národní síť Místních akčních skupin ČR je společenstvím sdružující organizačně samostatné
právnické osoby – místní akční skupiny – pracující formou komunitně vedeného místního
rozvoje – metody Leader ve prospěch venkova na území České republiky.
Název:
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. (dále jen „NS MAS“ nebo
„spolek“).
2. NS MAS má postavení samostatné právnické osoby vytvořené k uplatňování společného
zájmu Místních akčních skupin (dále jen „MAS“), vůči nim se svazovou povahou ve formě
Národní sítě MAS. Při své činnosti se NS MAS řídí těmito stanovami, vnitřními normami,
obecně závaznými právními předpisy České republiky a přiměřeně též zásadami vydanými
Evropskou komisí pro činnost místních akčních skupin a komunitně vedený místní rozvoj.
3. Sídlo NS MAS je na adrese Hlavní 137, 788 33 Hanušovice.
4. NS MAS jako zapsaný spolek má postavení hlavního spolku. Organizačními jednotkami
v postavení pobočného spolku jsou Krajská sdružení NS MAS (dále jen „KS MAS“) ustavená
místními akčními skupinami v územích samosprávných krajů České republiky.
5. NS MAS je zapsána v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle L vložce
7497.
6. IČ: 28554272
§2
Poslání spolku
Hlavním posláním NS MAS je především:
1. sdružovat Místní akční skupiny pracující podle základních kritérií vydaných pro fungování
MAS,
2. rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho obyvatel,
3. hájit společné zájmy členských MAS ve vztahu k orgánům státu, prosazovat transparentní,
rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS a k vytváření
podmínek pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů určených
k podpoře rozvoje venkova,
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4. reprezentovat a zastupovat členské MAS v jednáních na národní a mezinárodní úrovni,
výměně zkušeností a příkladů dobré praxe,
5. propagovat a popularizovat úlohu MAS v komunitně vedeném místním rozvoji, k tomu
pořádat a organizovat přednášky, školení a instruktáže k vyšší účinnosti práce pro venkov,
6. podílet se na pořádání národních a mezinárodních konferencí, výstav, exkurzí, soutěží,
slavností, společenských a kulturních akcí podporujících udržitelnost a fungování venkova.
§3
Členství
1. Členství v NS MAS je dobrovolné.
2. Člena přijímá Výbor NS MAS na základě písemné přihlášky. Zájemce o členství k přihlášce
připojí kopii stanov či statutu, výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokumentu
prokazujícího subjektivitu a zaměření činnosti. Důvodem nepřijetí může být rozpor náplně a
cílů s posláním NS MAS nebo skutečnost, kdy přijetí za člena by mohlo pro NS MAS znamenat
poškození jejího dobrého jména nebo jinou podobnou újmu. Je-li přijetí odmítnuto, má
uchazeč o členství právo se odvolat k Valné hromadě NS MAS, jejíž rozhodnutí je konečné.
3. Vznik členství potvrzuje Výbor NS MAS vydáním registračního listu po předchozím zaplacení
členského příspěvku. Přijatý člen spolku má právo se sdružit v příslušném KS MAS.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením – členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena o
vystoupení doručeno do sídla spolku,
b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků usnesením Výboru NS MAS, v němž
může být vysloven zánik členství k 31. 12. roku, v němž člen nezaplatil členské příspěvky,
ačkoliv byl předtím prokazatelně řádně upomenut,
c) vyloučením na základě rozhodnutí Valné hromady,
d) ztrátou právní subjektivity.
5. Člen může být vyloučen:
a) dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití ve spolku, které ohrozilo její řádný chod nebo
znehodnotilo činnost, dobré jméno či význam poslání NS MAS,
b) porušuje-li nebo neplní povinnosti člena vyplývající ze stanov, ačkoliv byl již písemně
vyzván příslušným orgánem spolku, aby od takového jednání upustil,
c) způsobil-li svým jednáním NS MAS nebo jeho organizační jednotce nikoliv nepatrnou
hmotnou nebo jinou majetkovou újmu,
d) byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný
trestný čin.
6. Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků.
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§4
Práva a povinnosti člena
1. Člen má právo:
a) podílet se na činnosti spolku a využívat k tomu jeho orgány,
b) volit a být volen do orgánů spolku,
c) hlasovat na jednáních orgánů a tím rozhodovat o činnosti NS MAS,
d) obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy, dotazy apod. s právem na jejich
vyřízení,
e) při sporných záležitostech obrátit se na kontrolní komisi NS MAS.
2. Člen je povinen:
a) dodržovat stanovy spolku a ostatní vnitřní normy spolku přijaté spolkem a jeho
organizačními jednotkami,
b) plnit rozhodnutí přijatá podle těchto stanov a ostatních norem orgánů NS MAS a jeho
organizačních jednotek a smluvní závazky jimi uzavřené,
c) účastnit se aktivně práce ve spolku,
d) platit řádně členské příspěvky,
e) zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno NS MAS a jeho organizačních
jednotek, dodržovat vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný respekt
a zásady dobrého soužití.
ČÁST II.
STRUKTURA A ORGÁNY SPOLKU
§5
Orgány NS MAS
1. Orgány NS MAS jsou:


Valná hromada NS MAS (dále jen „Valná hromada“)



Výbor NS MAS (dále jen „Výbor“)



Kontrolní komise NS MAS (dále jen „Kontrolní komise“)



Pracovní skupiny NS MAS (dále jen „Pracovní skupiny“) jako odborné poradní orgány
Výboru NS MAS

2. Všechny orgány spolku rozhodují kolektivně. K přijetí návrhů a usnesení je třeba
nadpoloviční většiny hlasů přítomných, pokud v dalších ustanovení těchto stanov není
upraveno jinak. Usnesení orgánů spolku přijatá v rámci stanov jsou závazná. Výbor NS MAS a
Kontrolní komise NS MAS jsou voleny Valnou hromadou. Pracovní skupiny jsou jmenovány
Výborem NS MAS.
3. Orgány NS MAS vykonávají svou působnost v rozsahu určeném stanovami. K tomu mohou v
rámci stanovami vymezené působnosti vydávat příslušné vnitřní spolkové normy. Jednání
orgánů spolku upravují jednací a volební řády.
4. V případě nezbytné potřeby lze počet členů příslušného orgánu NS MAS doplnit do plného
stavu (počtu při poslední volbě) kooptací. Doplnění členové mohou v orgánu nadále
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pracovat, jen pokud uskutečněnou kooptaci schválí na svém nejbližším zasedání ten orgán
spolku, který je příslušný k volbě doplněného orgánu.
§6
Valná hromada NS MAS
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a každý člen spolku má na jednání právo
jednoho hlasu. Valnou hromadu tvoří členové statutárních orgánů, kteří jednají jménem
právnické osoby resp. statutární orgány členů spolku, kteří mohou být pro konkrétní jednání
Valné hromady zastoupeni na základě plné moci.
2. Valná hromada se schází nejméně jednou za kalendářní rok. Jednání Valné hromady svolává
Výbor. Jednání Valné hromady je povinen Výbor svolat také v případě, jestliže o to písemně
požádala alespoň třetina členů spolku a shodla se na programu takového jednání. Výbor
svolává Valnou hromadu nejméně 21 dní před datem jednání. Součástí pozvánky, která je
rozeslána obvyklým způsobem všem členům, je místo, termín a návrh programu jednání.
Všechny podklady ke každému bodu programu jednání Valné hromady budou zveřejněny
nejpozději 7 dní před termínem konání Valné hromady. Iniciovat svolání valné hromady
může rovněž kontrolní komise spolku.
3. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina k hlasování
oprávněných zástupců členů spolku. Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba
dvoutřetinové většiny přítomných.
4. Není-li jednání Valné hromady do 20 minut od stanoveného začátku usnášeníschopné, je
ukončeno. Výbor svolá náhradní Valnou hromadu se shodným programem v termínu do 40
minut od řádného termínu Valné hromady. Náhradní Valná hromada může přijmout
usnesení za účasti libovolného počtu členů nadpoloviční většinou přítomných. Náhradní
valná hromada může rozhodovat jen o věcech zařazených na programu předchozí řádné
valné hromady.
5. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech spolku, zejména:
a) schvaluje, mění a doplňuje stanovy NS MAS (s výjimkou mimořádné Valné hromady),
b) schvaluje zaměření činnosti spolku na následující období a roční rozpočet spolku,
c) projednává a schvaluje výsledky hospodaření podle rozpočtu a jeho změny, účetní
uzávěrku, výroční zprávu a zprávu Kontrolní komise k ročním hospodářským výsledkům,
d) projednává a schvaluje zprávu Výboru o činnosti a dalších úkolech spolku,
e) jedná o návrzích Výboru a podnětech, připomínkách a návrzích členů,
f) potvrzuje členy a náhradníky Výboru zvolených KS MAS
g) volí na období dvou let Kontrolní komisi z kandidátů nominovaných KS MAS,
h) volí na období dvou let předsedu NS MAS a zpravidla dva místopředsedy z osob předtím
zvolených za členy Výboru,
i) stanoví výši řádných a mimořádných členských příspěvků a jejich splatnosti na příslušný
rok,
j) rozhoduje o vyloučení člena spolku za předpokladů uvedených v § 3 odst. 5 těchto stanov,
k) s konečnou platností rozhoduje o odvolání proti nepřijetí člena,
l) rozhoduje o odvolání členů a náhradníků Výboru a členů Kontrolní komise, a to při
jakémkoliv jednání Valné hromady,
m) rozhoduje o zrušení nebo rozdělení spolku včetně naložení s likvidačním zůstatkem,
n) rozhoduje o nakládání (přijetí či zcizení) majetku spolku v hodnotě převyšující 500 000 Kč.
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6. Volba člena a náhradníka Výboru ze strany KS MAS a nominace člena na předsedu a/nebo
místopředsedu za KS MAS, popřípadě nominace kandidáta na člena Kontrolní komise, musí
proběhnout na Valné hromadě KS MAS konané nejdříve 3 měsíce před konáním Valné
hromady spolku s tím, že na takové jednání KS MAS jsou zváni alespoň dva členové
stávajícího Výboru.
7. Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis, který se zveřejňuje na internetových stránkách
spolku do 15 dnů od jednání Valné hromady.
§7
Výbor NS MAS
1. Výbor je statutárním orgánem spolku a má 13 členů včetně předsedy a místopředsedů. Je
složen ze zástupců KS MAS zvolených podle § 6 odst. 6 těchto stanov. Předseda a
místopředsedové jsou členy výboru. Výbor zajišťuje činnost spolku podle usnesení Valné
hromady a v souladu s těmito stanovami. Hospodaří s finančními prostředky podle
schváleného rozpočtu při dodržování platných obecně závazných předpisů. Za svou činnost
Výbor odpovídá Valné hromadě.
2. Výbor se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát do roka. Schůze Výboru svolává předseda,
případně pověřený místopředseda, a to nejméně 14 dnů před datem jednání. Součástí
pozvánky k jednání, která je rozesílána obvyklým způsobem všem členům Výboru
a jejich náhradníkům, je místo, termín a návrh programu schůze.
3. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti
usnesení je zapotřebí minimálně 7 hlasů.
4. Výbor zejména:
a) řídí činnost spolku mezi Valnými hromadami a zajišťuje úkoly spolku; k tomu může vydávat
organizační směrnice nebo jiné potřebné předpisy pro vnitřní činnost spolku,
b) ve vztahu k orgánům státu hájí, ochraňuje a prosazuje zájmy Místních akčních skupin,
c) připravuje návrh plánu činnosti a rozpočtu,
d) předkládá valné hromadě výroční zprávu,
e) registruje KS MAS a vydává vzorové Stanovy KS MAS,
f) zřizuje podle potřeb pracovní skupiny a odborné komise, jmenuje jejich členy a vedoucí,
g) zajišťuje odbornou přípravu členů a orgánů spolku,
h) schvaluje smlouvy, prohlášení a dohody týkající se realizace komunitně vedeného
místního rozvoje (metody LEADER),
i) přijímá nové členy spolku a usnáší se o datu zrušení členství pro neplacení členských
příspěvků.
5. Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti Výboru mezi jeho schůzemi vyřizuje
předseda, místopředsedové nebo věcně k nim pověřený člen Výboru. Tato opatření musí být
předložena Výboru ke schválení na jeho nejbližší schůzi.
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§8
Předseda a místopředsedové Výboru NS MAS
1. Předseda Výboru řídí a organizuje činnost spolku mezi zasedáními Valné hromady
a schůzemi Výboru. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje jeden z místopředsedů. O své
činnosti průběžně informují Výbor a členskou základnu spolku.
2. Předseda jedná jménem spolku navenek; o zastupování přitom platí předcházející odstavec.
Podepisování dokumentů za NS MAS se děje tak, že k nadepsanému nebo tištěnému názvu
NS MAS připojí podpis předseda, v jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů na základě
pověření předsedy nebo Výboru.
3. Předseda Výboru zodpovídá za chod kanceláře NS MAS.
§9
Kontrolní komise NS MAS
1. Kontrolní komise provádí podle potřeby, nejméně však jednou za rok kontrolu hospodaření a
činnosti spolku, řeší sporné záležitosti členů ve smyslu ustanovení těchto stanov. Valné
hromadě předkládá komise stanovisko k výsledkům hospodaření spolku za uplynulé účetní
období s návrhy na opatření ve finanční oblasti. Komise má právo a povinnost upozornit
Výbor anebo Valnou hromadu na jiné zjištěné nedostatky v činnosti spolku a vyžadovat
přijetí opatření k nápravě.
2. Kontrolní komise předkládá písemné stanovisko k výroční zprávě spolku před jejím
schválením Valnou hromadou.
3. Komise má právo iniciovat svolání Valné hromady při zjištění porušení stanov.
4. Kontrolní komise je volena jako pětičlenná, nestanoví-li při volbě Valná hromada jinak.
Obdrží-li při volbě hlasy více kandidátů, stanou se kandidáti v pořadí podle počtu hlasů na
přepočtených místech (6. a 7.) náhradníky pro případ, že během funkčního období klesne
počet členů komise pod stanovený počet. Členy komise nemohou být členové Výboru ani
zaměstnanci Kanceláře NS MAS.
5. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, popř. místopředsedu komise. Předseda
nebo v jeho zastoupení místopředseda, mají právo zúčastňovat se jednání Výboru s hlasem
poradním.
6. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně. Je usnášeníschopná, je-li
přítomna nadpoloviční většina členů a usnesení přijímá nadpoloviční většinou všech
zvolených členů komise.
7. Každý člen Výboru, pracovník či zaměstnanec NS MAS ČR je povinen poskytnout Kontrolní
komisi veškerou součinnost k její činnosti.
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§ 10
Kancelář NS MAS
1. Výbor zřizuje kancelář NS MAS pro zabezpečení administrativních a technických činností NS
MAS. Vedoucím kanceláře je tajemník.
2. Činnost kanceláře NS MAS zajišťují zaměstnanci NS MAS, členové Výboru, případně
dobrovolníci.
3. Vede stanovené evidence o majetku spolku, zajišťuje pravidelné vybírání členských
příspěvků.
ČÁST III.
KRAJSKÁ SDRUŽENÍ NS MAS V POSTAVENÍ POBOČNÝCH SPOLKŮ
§ 11
Krajská sdružení NS MAS
1. Krajská sdružení (KS MAS) mohou vzniknout v územích samosprávných krajů, pokud se na
tom shodne nadpoloviční většina MAS, členů NS MAS ČR, působících v daném kraji a podá
žádost o registraci KS MAS Výboru NS MAS s doloženým zápisem z jednání o vzniku KS MAS a
prezenční listinou. Pokud chce KS MAS přiznat právní subjektivitu předloží dále ke schválení
návrh vlastních Stanov KS MAS vypracovaných podle vzoru vydaného Výborem (odst. 3 § 7
těchto stanov). V ostatních případech schvaluje statut a jednací řád KS MAS a řídí se
obecnými ustanoveními těchto stanov.
2. KS MAS může podle rozhodnutí svých členů požádat o přiznání právní subjektivity pro svoje
KS MAS v postavení pobočného spolku. Udělení právní subjektivity je obsahem registračního
listu, kde je dále uvedeno sídlo, územní působnost a datum registrace. Registrační list vydává
Výbor NS MAS, který současně podá návrh na zápis pobočného spolku do veřejného
rejstříku.
3. KS MAS jsou oprávněny mít práva a povinnosti a nabývat je svým jménem v plném rozsahu.
4. Krajská sdružení se řídí stejnými principy ve své činnosti jako NS MAS (část I. těchto stanov).
5. Krajské sdružení volí předsedu, místopředsedu (místopředsedy) KS MAS a členy kontrolní
komise KS MAS. V případě rezignace zvoleného, nebo ukončení výkonu funkce ve své
mateřské MAS, je přípustná dočasná kooptace zpravidla na návrh MAS, kterou zvolený
zastupoval, a to s platností do nejbližší Valné hromady KS MAS, na níž proběhne doplňovací
volba. KS MAS dále nominují své zástupce do Pracovních skupin NS MAS.
6. Počet místopředsedů, členů kontrolní komise a způsob jednání těchto orgánů stanoví Valná
hromada KS MAS ve Stanovách vypracovaných podle vzoru vydaného Výborem NS MAS ČR
nebo svém Statutu.
7. Jménem KS MAS je oprávněn jednat její předseda, který je statutárním orgánem KS MAS.
Předsedu zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně jiné osoby s delegovaným
rozsahem zmocnění.
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8. Povinností KS MAS vůči NS MAS je:
- průběžně sledovat a evidovat činnost MAS daného kraje,
- zabezpečovat informovanost svých členů o dění v NS MAS a naopak informovat NS MAS o
dění MAS v kraji,
- nominovat člena a náhradníka Výboru NS MAS,
- respektovat doporučení Kontrolní komise,
- garantovat účast nominovaných zástupců KS MAS na jednáních Pracovních skupin
9. Ke zrušení KS MAS dochází, pokud je takové rozhodnutí přijato Valnou hromadou KS MAS,
anebo pokud o zrušení požádá nadpoloviční většina MAS příslušného kraje a je potvrzeno
Výborem. Při zrušení se jmenuje likvidátor. Návrh na zápis vstupu KS MAS do likvidace zapíše
do spolkového rejstříku KS MAS. Likvidační zůstatek KS MAS se převede na NS MAS ČR.
ČÁST IV.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU
§ 12
Zásady hospodaření NS MAS
1. NS MAS ČR a jeho pobočné spolky hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně platnými
zákony a předpisy samostatně v rámci své právní osobnosti, vedou o něm účetnictví nebo
daňovou evidenci, jiné záznamy a dokumentaci a mohou majetek mezi sebou vzájemně
převádět a disponovat s ním v rozsahu vlastnických práv.
2. Majetek tvoří hmotný a nehmotný majetek, fondy, peněžní prostředky, pohledávky a jiná
majetková práva. Majetek spolku včetně peněžních a jiných výnosů může být využit jen
k cílům, k nimž byl spolek vytvořen.
3. Zdroji majetku jsou především:
a) hmotný majetek a majetková práva,
b) řádné a mimořádné členské příspěvky,
c) výnosy z organizovaných aktivit v souladu s posláním spolku,
d) dary, dotace, příp. jiné příspěvky od územních samosprávných celků a dalších subjektů,
e) výnosy z vlastní činnosti spolku, kapitálových vkladů a úroků.
4. Za hospodaření spolku a ověření správnosti hospodaření externím auditem odpovídá Výbor
NS MAS.
5. NS MAS jako hlavní spolek neručí za dluhy KS MAS v postavení pobočného spolku.
§ 13
Zrušení, likvidace a zánik NS MAS
1. NS MAS se zrušuje rozhodnutím valné hromady NS MAS nebo rozhodnutím soudu z důvodů
stanovených §270 občanského zákoníku.
2. Současně s rozhodnutím o zrušení NS MAS se rozhodne i o zrušení všech KS MAS.

Stránka 8 z 9

3. Valná hromada NS MAS současně s rozhodnutím o zrušení NS MAS jmenuje likvidátora NS
MAS a likvidátory KS MAS. O zrušení oblastní organizace může být rozhodnuto i samostatně
podle čl. 11 odst. 9.
4. Likvidátor sestaví soupis majetku sdružení, který zpřístupní v sídle sdružení. O zveřejnění
seznamu členy sdružení vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto
soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu. Obdobně se postupuje při likvidaci
KS MAS.
5. V ostatním likvidátor postupuje podle § 187 a násl. občanského zákoníku.
6. Likvidační zůstatek NS MAS se převede na jinou osobu, která realizuje obdobnou činnost jako
NS MAS, podle rozhodnutí valné hromady.
7. NS MAS zaniká výmazem z rejstříku spolků.
ČÁST V.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14
Závěrečná ustanovení
1. Tyto Stanovy NS MAS vstupují v platnost schválením Valnou hromadou NS MAS dne
13. března 2014.
2. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy registrované MV ČR dne 12. 4. 2007 pod
čj. VS 1/1-67265/07-R ve znění změn vzatých na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne
23. 3. 2009.

V Týnci nad Sázavou dne 13. 3. 2014

Ing. František Winter
předseda NS MAS
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