STANOVY
Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s.
ČÁST I.
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Název spolku zní: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. (dále jen „NS MAS“ nebo
„spolek“).
Sídlem spolku je: Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí.
NS MAS má postavení hlavního spolku. Organizačními jednotkami spolku zpravidla v postavení
pobočného spolku jsou Krajská sdružení NS MAS (dále jen „KS MAS“) ustanovená místními akčními
skupinami (dále jen „MAS“) na základě územního principu, který odpovídá územně samosprávnímu
členění krajů České republiky. Na území každého územně samosprávního kraje může vzniknout pouze
jedna KS MAS.
Článek 2
Účel spolku
Hlavním účelem spolku je společensky užitečná činnost, všestranně přispívat ke zlepšování kvality
života a životního prostředí a vyváženému rozvoji venkovských oblastí České republiky, při
respektování zásad komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER, partnerství a
spolupráce.
Dalším účelem spolku je vytvářet všestrannou péči pro uspokojování potřeb svých členů, hájit a
prosazovat jejich zájmy, reprezentovat a zastupovat své členy na mezinárodní, národní i regionální
úrovni.
Článek 3
Formy činnosti spolku
Předmětem hlavní činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost, směřující k ochraně a uspokojení
společných zájmů a naplňování účelu spolku.
V této souvislosti uskutečňuje spolek zejména následující dílčí činnosti:
a) vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů;
b) vytváří podmínky pro propagaci, rozšiřování vlivu a role místních akčních skupin;
c) organizuje přednášky, školení, kurzy, výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe pro své
členy, pořádá vzdělávací akce;
d) organizuje konference, výstavy, exkurze, soutěže, slavnosti, společenské a kulturní akce
podporující trvale udržitelný rozvoj venkova;
e) poskytuje konzultační, odbornou i praktickou činnost pro své členy;
f) provádí vlastní publikační činnost;
g) vede své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel.
Spolek může vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost na základě podnikatelského oprávnění nebo
jinou výdělečnou činnost, která není podnikáním.
Článek 4
Členství
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem se může stát pouze právnická osoba, která splňuje podmínky
pro místní akční skupiny stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a
příslušnou národní právní úpravou.
Členství ve spolku vzniká ke dni rozhodnutí Výboru NS MAS o přijetí za člena na základě písemné
žádosti o členství. Výbor NS MAS může odmítnout přijetí žádosti o členství, pokud by přijetím bylo
nebo mohlo být poškozeno či ohroženo řádné plnění poslání spolku, dobré jméno spolku nebo hrozila
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by spolku jiná obdobná újma. Proti rozhodnutí Výboru NS MAS o nepřijetí za člena může dotčená
osoba podat odvolání, o kterém s konečnou platností rozhoduje Valná hromada NS MAS.
Vznik členství je podmíněn uhrazením členského příspěvku za daný kalendářní rok. V případě
neuhrazení členského příspěvku do 30 dní od rozhodnutí Výboru NS MAS o přijetí, členství ve spolku
nevznikne a rozhodnutí Výboru NS MAS o přijetí pozbude účinnosti. Členství se potvrzuje vydáním
registračního listu.
Vznikem členství v NS MAS vzniká i členství v místně příslušném pobočném spolku KS MAS.
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 – členství zaniká dnem rozhodnutí Výboru
NS MAS o zrušení členství, pro nezaplacení členského příspěvku nejpozději k 31. 12. daného
kalendářního roku, ačkoliv byl předtím člen písemně upozorněn;
c) vyloučením pro jiné závažné důvody – členství zaniká dnem rozhodnutí Valné hromady NS MAS;
člena lze vyloučit, pokud svým jednáním porušuje účel, zásady a cíle spolku, zanedbává členské
povinnosti, ohrožuje řádně plnění poslání spolku; působí proti zájmům a dobré pověsti spolku;
d) ztrátou právní osobnosti člena.
Zánik členství nezakládá nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků.
Spolek vede seznam členů, který je veřejný. Evidence členů se vede v elektronické podobě. Zápis a
výmaz z evidence členů provádí Kancelář MAS.
Článek 5
Práva a povinnosti člena
Pokud není stanoveno jinak, člen má zejména tato práva:
a) podílet se na činnosti spolku a využívat k tomu jeho orgány;
b) volit a být volen do orgánů spolku;
c) být informován o záležitostech spolku;
d) obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy a dotazy s právem na jejich vyřízení;
e) při sporných záležitostech mezi spolkem a členem obrátit se na Kontrolní komisi NS MAS.
Pokud není stanoveno jinak, člen má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy spolku a ostatní vnitřní normy spolku přijaté spolkem a jeho organizačními
jednotkami;
b) plnit rozhodnutí a usnesení přijatá podle těchto stanov a ostatních norem orgánů spolku a smluvní
závazky jimi uzavřené;
c) platit řádně a včas členské příspěvky;
d) usilovat o dobré jméno spolku a zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno
spolku a jeho organizačních jednotek.

ČÁST II.
STRUKTURA A ORGÁNY SPOLKU
Článek 6
Orgány NS MAS
6.1

6.2
6.3

Orgány NS MAS jsou:
a) Valná hromada NS MAS (dále také „Valná hromada“);
b) Výbor NS MAS (dále také „Výbor“);
c) Kontrolní komise NS MAS (dále také „Kontrolní komise“);
d) Výkonný ředitel NS MAS (dále také „Výkonný ředitel“).
Orgány vykonávají svou působnost v rozsahu určeném stanovami. K tomu mohou v rámci stanovami
vymezené působnosti vydávat příslušné vnitřní normy upravující jejich činnost.
Orgány jsou usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí návrhů a
usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, pokud není stanoveno jinak.
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Orgány mohou přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) v písemné formě nebo
s využitím technických prostředků.
Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Člen volených orgánů může být do své funkce zvolen
opětovně.
Článek 7
Valná hromada NS MAS
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena shromážděním všech členů spolku. Každý
člen má jeden hlas, hlasy všech členů spolku mají stejnou váhu.
Valná hromada je svolávána Výborem NS MAS podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok.
Jednání Valné hromady je povinen Výbor NS MAS svolat také v případě, jestliže o to písemně požádala
alespoň třetina členů spolku. Výbor NS MAS svolává Valnou hromadu nejméně 21 kalendářních dní
před jejím konáním. Součástí pozvánky, která je rozeslána obvyklým způsobem všem členům, je místo,
termín a program jednání. Iniciovat svolání valné hromady může rovněž Kontrolní komise NS MAS.
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Usnesení
Valné hromady jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů, vyjma k přijetí usnesení o
změně stanov, které vyžaduje dvoutřetinovou většinu přítomných členů.
Není-li jednání Valné hromady do 30 minut od stanoveného začátku usnášeníschopné, je ukončeno.
Výbor NS MAS svolá náhradní Valnou hromadu se shodným programem v termínu do 30 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.
Do působnosti Valné hromady náleží zejména:
a) rozhodovat o změně stanov spolku;
b) rozhodovat o hlavním zaměření činnosti a dlouhodobých cílech spolku;
c) rozhodovat o odvolání proti nepřijetí za člena;
d) rozhodovat o vyloučení člena spolku;
e) rozhodovat o výši členských příspěvků a jejich splatnosti;
f) volit a odvolávat členy Kontrolní komise NS MAS z řad členů spolku;
g) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období;
h) schvalovat výsledky hospodaření a účetní uzávěrku;
i) schvalovat pravidla hospodaření spolku a pravidla pro tvorbu rozpočtu spolku;
Článek 8
Výbor NS MAS
Výbor NS MAS je kolektivním statutárním orgánem spolku a má 13 členů. Je složen ze zástupců KS
MAS, kdy za každý územně samosprávný kraj České republiky je členem Výboru NS MAS jeden člen.
Volba člena Výboru NS MAS ze strany jednotlivých KS MAS, musí proběhnout na Valné hromadě KS
MAS. V případě organizačních jednotek v území samosprávných krajů České republiky, které nemají
postavení pobočného spolku, probíhá volba člena Výboru NS MAS, za přítomnosti minimálně
nadpoloviční většiny všech členů NS MAS se sídlem na území příslušného samosprávného kraje
České republiky, kdy pro schválení takovéhoto usnesení je potřeba nadpoloviční většiny přítomných
členů.
Členové Výboru NS MAS zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu a tři
místopředsedy.
Předseda je nejvyšším výkonným představitelem NS MAS. K jeho kompetencím patří zejména:
a) reprezentování a zastupování NS MAS v plném rozsahu navenek;
b) reprezentování a zastupování NS MAS v příslušných profesních a jiných organizacích, orgánech,
komisích či jiných uskupeních;
c) prosazování a chránění zájmů NS MAS a přispívání k vytváření podmínek pro naplnění účelu NS
MAS;
d) vytváření kontaktů a budování sítě spolupráce.
Výbor NS MAS se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát do roka.
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Výbor organizuje a řídí 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.
Do působnosti Výboru NS MAS náleží zejména:
a) schvalovat společná stanoviska a postoje spolku a střednědobé a krátkodobé cíle spolku;
b) volit a odvolávat ze svého středu předsedu a tři místopředsedy;
c) jmenovat a odvolávat Výkonného ředitele NS MAS;
d) vydávat organizační směrnice nebo jiné potřebné předpisy pro vnitřní činnost spolku,
e) připravovat a předkládat Valné hromadě výroční zprávu a účetní závěrku;
f) zřizovat podle potřeb pracovní skupiny a odborné komise;
g) zastupovat spolek v právních vztazích;
h) spravovat majetek spolku;
i) schvalovat roční rozpočet spolku;
j) přijímat členy spolku a podle č. 4.5 písm. b) zrušit jejich členství.
Článek 9
Jednání jménem spolku
Spolek zastupuje samostatně Předseda Výboru NS MAS nebo společně dva Místopředsedové Výboru
NS MAS, případně pověřený člen Výboru NS MAS.
Podepisování dokumentů za NS MAS se děje tak, že k nadepsanému nebo tištěnému názvu NS MAS
připojí podepisující svůj vlastnoruční podpis s uvedením své funkce.
Článek 10
Kontrolní komise NS MAS
Kontrolní komise NS MAS má 5 (slovy: pět) členů. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s funkcí
v jiných volených orgánech NS MAS.
Kontrolní komise NS MAS volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda nebo v jeho
zastoupení místopředseda, mají právo zúčastňovat se jednání Výboru NS MAS s hlasem poradním.
Kontrolní komise NS MAS provádí podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok kontrolu hospodaření
a činnosti spolku, řeší sporné záležitosti mezi spolkem a jeho členy. Zpráva musí obsahovat stručný
záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně
nesou odpovědnost a návrh opatření k nápravě. O výsledku kontroly předává Kontrolní komise NS
MAS zprávu Výboru NS MAS. Stanovisko k výsledkům hospodaření spolku za uplynulé účetní období
a roční činnosti spolku předkládá Kontrolní komise NS MAS na vědomí Valné hromadě.
Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat účetní závěrku
nezávislým auditorem.
Článek 11
Výkonný ředitel NS MAS
V případě potřeby a možností spolku může Výbor NS MAS jmenovat Výkonného ředitele NS MAS.
Výkonný ředitel je výkonným orgánem spolku, který je vůči spolku v pracovně právním vztahu.
Výkon pozice Výkonného ředitele je neslučitelná s funkcí v jiných volených orgánech NS MAS.
Výkonný ředitele NS MAS zejména:
a) odpovídá za vnitřní chod spolku podle pokynů Výboru NS MAS;
b) odpovídá za administrativní, projektovou a dokumentární agendu spolku;
c) podle pokynů Výboru NS MAS připravuje podkladové materiály pro zasedání Výboru NS MAS a
Valné hromady;
d) řídí Kancelář NS MAS;
e) dohlíží na řádné hospodaření spolku a účetní agendu v souladu s právními předpisy a vnitřními
směrnicemi;
f) zajišťuje vzájemnou informovanost mezi jednotlivými orgány spolku;
g) odpovídá za „public relations“ a za pracovní kontakty se sdělovacími prostředky.
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Článek 12
Kancelář NS MAS
12.1 Výbor NS MAS zřizuje kancelář NS MAS pro zabezpečení organizačních, technických a
administrativních činností, spojených s běžnou činností NS MAS.

ČÁST III.
KRAJSKÁ SDRUŽENÍ NS MAS V POSTAVENÍ POBOČNÝCH SPOLKŮ

13.1

13.2

13.3
13.4

13.5
13.6

13.7

Článek 13
Krajská sdružení NS MAS
V územích samosprávných krajů mohou vzniknout Krajská sdružení NS MAS (dále také „KS MAS“)
jako pobočné spolky, shodne-li se na tom nadpoloviční většina MAS, členů NS MAS, které mají sídlo
na území daného samosprávného kraje.
Žádost o zápis pobočného spolku se podává Výboru NS MAS, který posoudí soulad návrhu stanov KS
MAS s platnými stanovami a vnitřními předpisy NS MAS. V případě kladného stanoviska Výbor NS
MAS vydá registrační list a současně podá návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku.
Pobočný spolek je oprávněn přijmout vlastní vnitřní předpisy, které však nesmí být v rozporu s těmito
stanovami, dalšími předpisy NS MAS a rozhodnutím jednotlivých orgánů NS MAS.
Z právního jednání pobočného spolku je zavázán a oprávněn pouze pobočný spolek. Pobočný spolek
hospodaří samostatně, přičemž hlavní spolek v žádném rozsahu neručí za dluhy pobočného spolku.
Pobočný spolek neručí v žádném rozsahu za dluhy a závazky hlavního spolku.
Pobočné spolky se řídí stejnými principy ve své činnosti jako NS MAS. Předmět a cíl činnosti
pobočného spolku musí být v souladu s ustanovením těchto stanov.
Povinností pobočného spolku vůči NS MAS je:
a) průběžně sledovat a evidovat činnost MAS daného kraje;
b) zabezpečovat informovanost svých členů o dění v NS MAS a naopak informovat NS MAS o dění
MAS v kraji;
c) nominovat člena Výboru NS MAS.
Ke zrušení pobočného spolku dochází, pokud je takové rozhodnutí přijato nejvyšším orgánem
pobočného spolku, anebo pokud o zrušení požádá nadpoloviční většina MAS příslušného kraje a je
potvrzeno Výborem NS MAS. Při zrušení se jmenuje likvidátor. Likvidační zůstatek pobočného spolku
se převede na spolek s podobným typem činnosti nebo podobným účelem.

ČÁST IV.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU

14.1

14.2
14.3

14.4

Článek 14
Zásady hospodaření NS MAS
Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, darů, dotací a jiných
obdobných plnění (např. jiné příspěvky od územních samosprávných celků a dalších subjektů),
z výnosů z vlastního majetku a z hospodářské činnosti.
Spolek může vykonávat podnikatelskou činnost pouze jako činnost vedlejší, pouze pro zajištění
podpory své hlavní činnosti.
Hospodářský výsledek po zdanění může být využit pouze k zajištění podpory hlavní činnosti spolku
(např. spolkovou činnost a správu spolku), je nepřípustné rozdělování zisku mezi členy spolku, členy
jejich orgánů nebo jejich zaměstnance ani osobám jim blízkým.
Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné
míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním
účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování
činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto
činností.
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14.5 Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování
poslání a cílů spolku.
Článek 15
Zrušení, likvidace a zánik NS MAS
15.1 Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady NS MAS
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
15.2 Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má
obdobné poslání a cíle jako spolek.

ČÁST V.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 16
Závěrečná a přechodná ustanovení
16.1 Tyto Stanovy NS MAS vstupují v platnost schválením Valnou hromadou NS MAS dne 15. 11. 2017.
16.2 Dnem účinnosti těchto stanov ztrácejí účinnost stanovy ze dne 16. 3. 2017.
16.3 Funkční období členů Výboru NS MAS, Předsedy a Místopředsedů NS MAS a Kontrolní komise NS
MAS zvolených přede dnem účinnosti těchto stanov se posuzuje podle dosavadních stanov ze dne
16. 3. 2017.
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