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1. Pravomoci a odpovědnosti osob a orgánů zapojených do 

hodnocení a výběru projektů 
Následující vymezení pravomocí a odpovědností osob zapojených do hodnocení a výběru projektů je 

dáno Stanovami MAS a u pracovníku MAS i uzavřenými pracovními smlouvami: 

Valná hromada = nejvyšší orgán 

Kompetence Zapojení do přípravy SCLLD 
Odpovědnost v rámci realizace 

SCLLD 

a) schvalování stanov sdružení a jejich 

změn a doplňků, 

b) schvalování jednacího řádu valné 

hromady, 

c) volba a odvolání členů představenstva, 

výběrové komise a kontrolního výboru 

sdružení, stanovení počtu členů 

uvedených orgánů, jejich působnosti a 

pravomoci a způsobu jednání těchto 

orgánů, 

d) schvalování ročního rozpočtu sdružení,  

e) schvalování plánu činnosti sdružení,  

f) schvalování výroční zprávy o činnosti 

a hospodaření sdružení, 

g) schvalování zpráv o činnosti 

představenstva, výběrové komise a 

kontrolního výboru sdružení,  

h) rozhodování o výši členských 

příspěvků a způsobu jejich úhrady, 

i) rozhodování o zrušení sdružení nebo 

o jeho fúzi s jiným sdružením, 

j) rozhodování o dalších problémech 

činnosti sdružení, které si valná 

hromada vyhradí. 

a) nese zodpovědnost za distribuci 

veřejných prostředků a provádění 

SCLLD v územní působnosti MAS, 

b) jmenuje tematické pracovní komise,  

c) definuje společné vize a cesty k jejímu 

naplnění dle svých znalostí a dle svého 

profesního zaměření, 

d) specifikovala jednotlivá opatření, která 

byla definována na základě konkrétních 

potřeb, které by směřovaly k naplnění 

formy společného rozvoje území na 

základě realizace společných projektů, 

e) na tvorbě vlastního dokumentu, analýzy 

území, specifikaci vnitřních 

administrativních postupů se aktivně 

podíleli členové napříč orgány MAS, ve 

spolupráci s manažerem MAS, 

f) na tvorbě vlastního dokumentu, analýzy 

území, specifikaci vnitřních 

administrativních postupů se aktivně 

podíleli členové napříč orgány MAS, ve 

spolupráci s manažerem MAS. 

 

 

a) nese odpovědnost za distribuci 

veřejných prostředků a provádění 

strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje (SCLLD) v územní 

působnosti MAS,   

b) zřizuje povinné orgány: rozhodovací 

orgán, kontrolní a výběrový orgán,   

c) schvaluje SCLLD, 

 

Představenstvo = rozhodovací a statutární orgán 

Kompetence Zapojení do přípravy SCLLD 
Odpovědnost v rámci realizace 

SCLLD 

a) schvaluje členství ve sdružení na 

základě písemné přihlášky zájemce o 

členství,   

b) rozhoduje o vyloučení člena sdružení,  

c) svolává nejvyšší orgán nejméně 1x 

ročně, 

d) rozhoduje o nabytí a pozbytí 

vlastnického práva k nemovitým 

věcem, 

e) rozhoduje založení jiných právnických 

osob a o  kladech do těchto osob, 

f)  rozhoduje o nabytí a pozbytí 

vlastnického práva k movitým věcem, 

je-li hodnota movité věci vyšší než 

hodnota veřejné zakázky malého 

rozsahu podle zákona o veřejných 

zakázkách. 

a) schvaluje SCLLD, schvaluje způsob 

hodnocení a výběru projektů, zejména 

výběrová kritéria pro výběr projektů, 

schvaluje rozpočet MAS,  

b) schvaluje uzavření a ukončení pracovně 

právního vztahu s vedoucím 

zaměstnancem pro realizaci SCLLD, 

zaměstnanci MAS a účetním; samotné 

uzavření pracovněprávního vztahu a jeho 

ukončení se řídí příslušnými 

ustanoveními zákoníku práce, 

c) rozhoduje o počtu a zaměření zájmových 

skupin, 

d) stanovilo cíle MAS pro nové 

programovací období 

a) schvaluje způsob hodnocení a výběr 

projektů, zejména výběrová kritéria 

pro výběr projektů 

b) schvaluje výzvy k podávání žádostí  

c) vybírá projekty k realizaci a 

stanovuje výši alokace na projekty na 

základě výběrového orgánu 
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Předseda 

- jménem MAS jedná za představenstvo samostatně předseda MAS, v nepřítomnosti předsedy 

MAS jedná jménem MAS za představenstvo samostatně pověřený člen představenstva, 

- svolává a řídí jednání představenstva, 

- připravuje podklady pro jednání představenstva a valné hromady MAS, 

- vede seznam členů MAS, 

- přijímá návrhy a připomínky členů MAS, 

- odpovídá za vedení účetní evidence a daňové agendy (případně dalších agend MAS) podle 

zvláštních předpisů, 

- předseda MAS má právo podat žádost o svolání mimořádné valné hromady. 

Výběrová komise = výběrový orgán 

Kompetence Zapojení do přípravy SCLLD 
Odpovědnost v rámci realizace 

SCLLD 

a) zodpovídá za hodnocení a 

výběr projektů 

a) připravuje výběrová a preferenční 

kritéria projektů 

b) vypracovává proces výběru 

projektů a jeho nastavení 

a) provádí předvýběr projektů na 

základě objektivních kritérií a 

navrhuje jejich pořadí podle 

přínosu těchto operací k naplnění 

záměrů a cílů SCLLD,  

b) provádí další související činnosti. 

Kontrolní výbor = kontrolní orgán 

Kompetence Zapojení do přípravy SCLLD 
Odpovědnost v rámci realizace 

SCLLD 

a) sleduje, kontroluje a 

posuzuje dodržování stanov 

sdružení, právních předpisů, 

dodržování usnesení orgánů 

sdružení, 

b) dodržování práv a 

povinností všech členů 

sdružení, 

c) hospodaření sdružení a 

nakládání s jeho majetkem. 

d) projednává výroční zprávy o 

činnosti a hospodaření 

MAS. 

a) připravuje hodnotící kritéria a 

evaluační plán 

b) připravuje monitoring realizace 

projektů a činnosti MAS 

a) kontroluje metodiku způsobu 

výběru projektů MAS a její 

dodržování, včetně vyřizování 

odvolání žadatelů proti výběru 

MAS  

b) zodpovídá za monitoring a 

hodnocení SCLLD  

c) zpracovává a předkládá ke 

schválení rozhodovacímu orgánu 

indikátorový a evaluační plán  
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Pracovníci MAS 
Pozice Náplň práce Odpovědnosti 

a pravomoce 

Kontroluje 

Koordinátor 

aktivit 

- zadává úkoly pracovníkům kanceláře 

- kontroluje výsledky činnosti 

- výsledky předkládá předsedovi/představenstvu 

- připravuje návrh rozpočtu 

- facilituje jednání orgánů 

- zastupuje MAS při jednání s partnery 

- v příp. potřeby jedná se členy komisí a pracovních 

skupin 

Odpovídá za 

chod 

kanceláře 

MAS 

Představenstvo 

a předseda 

Manažer pro 

SCLLD 

- úkoluje administrativní pracovníky a spolupracuje 

s účetní 

- administruje žádosti v rámci SCLLD, 

- má nestarosti Programový rámec PRV a OP Životní 

prostředí – příprava výzev, administrace, sběr žádostí, 

výběrová řízení, realizace projektů žadatelů a jejich 

vyhodnocení a následný monitoring 

- vyhodnocuje jednotlivé etapy administrativní a 

animační činnosti MAS 

- jedná s žadateli, úřady v rámci SCLLD.  

- je členem pracovních týmu pro zpracování Místních 

akčních plánů pro ORP Chrudim, Pardubice a Přelouč 

- v případě potřeby jedná se členy komisí a tematických 

pracovních skupin. 

Zodpovídá za 

kompletní 

realizaci 

SCLLD. 

 

Kompletně 

řeší 

programový 

rámec PRV  a 

OP životní 

prostředí 

Koordinátor 

aktivit a 

předseda 

Aministrativní 

pracovník pro 

SCLLD 

- administruje Programový rámec IROP a OP 

Zaměstnanost 

- má nestarosti Programový rámec IRO a OP 

Zaměstnanost – příprava výzev, administrace, sběr 

žádostí, výběrová řízení, realizace projektů žadatelů a 

jejich vyhodnocení a následný monitoring 

- má nestarosti realizaci projektu OP VVV pro ORP 

Přelouč místní akční plány, kde je MAS žadatelem 

- administrativní činnost MAS, archivace dokumentů 

- kancel.práce, evidence a komunikace se členy 

Zodpovídá za 

administraci 

SCLLD 

Kompletně 

řeší 

programový 

rámec IROP  a 

OP 

Zaměstnost 

Manažer pro 

SCLLD 

 

2. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru 

2.1. Definice střetu zájmů 

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se 

stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) 

č. 1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 

následujícím způsobem: 

1) Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, 

včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by 

mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. (…) 

2) Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových 

vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z 

důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a 

objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.“ 

2.2. Řešení střetu zájmů v MAS 

Žádná osoba, která se podílí na hodnocení, výběru a schvalování projektů nesmí být ve střetu zájmů, 

zn. že se nesmí přímo či nepřímo podílet na přijímání rozhodnutí o projektech, kde je předpoklad 
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zvýhodňování nebo znevýhodňování jednoho nebo více projektů nad ostatními z rodinných důvodů 

(příbuzenské vztahy, manželství či registrované partnerství), citových vazeb, z důvodů politické nebo 

národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu (smluvní vztahy, placené nebo bezplatné 

poradenství) nebo z důvodů jiného společného zájmu (dobrovolnictví, členství ve statutárním orgánu 

nebo řídícím výboru) s žadatelem/žadateli. 

Za přípravu a evidenci prohlášení o neexistenci střetu zájmů jsou zodpovědní manažeři MAS. 

Každá osoba, která se účastní hodnocení, výběru a schvalování projektů (tj. administrativní kontroly a 

kontroly přijatelnosti Žádosti o dotaci, hodnocení projektů, schvalování projektů na úrovni MAS a 

žádosti o přezkum na MAS), se důsledně seznámí s Čestným prohlášením ke střetu zájmů (Etický 

kodex; viz příloha). Je na dané osobě zvážit, zda jeho minulá, současná či budoucí situace vyvolává 

střet zájmů a aktivně informuje o střetu zájmů nebo podezření na střet zájmů. Pokud u něj nedochází 

ke střetu zájmu, podepíše před vlastním úkonem v rámci výzvy Čestné prohlášení ke střetu zájmů 

(Etický kodex). 

Odpovědným orgánem, který v případě rozporů posuzuje a kontroluje, zda nedochází ke střetu 

zájmů, je Kontrolní výbor. Ten v případě potřeby bude vydávat písemné potvrzení o tom, zda střet 

zájmů existuje či ne. 

Pokud je některá z osob ve střetu zájmu, zdrží se veškerých úkonů k žádosti/projektu, u kterého je 

ve střetu zájmu. Pokud je některá z osob, která projekty hodnotí, ve střetu zájmů, a to i pouze 

k jedinému projektu/žádosti, musí se zdržet veškerých úkonů v rámci celé Fiche, do které daný 

projekt patří. 

Manažer MAS vždy zkontroluje, že Čestné prohlášení ke střetu zájmu podepsaly všechny osoby, 

kterých se daná věc týká. 

Kontrolní výbor provádí „ex post“ kontrolu Čestných prohlášení ke střetu zájmů v těchto případech: 

1) na základě vnějších informací (tj. informací o potenciálním střetu zájmů poskytnutých vnějšími 

stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl; kontrolní výbor 

nebude reagovat na anonymně podané informace), 

2) kontroly prováděné za situace, při níž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní 

analýzy rizik nebo varovných signálů, jako jsou tyto situace: 

- Předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány). 

- Členové výběrové komise nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali 

vyhodnotit předložené nabídky, a celé komisi dominuje jediná osoba. 

- Určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů výběrové komise (např. 

uvádějí stejnou adresu, telefon, email). 

- Neobvyklé chování dotčené osoby, která chce získat informace o výběru projektů, ačkoli není 

předmětem pověřena. 

- Zaměstnanec žadatele má příbuzné, kteří pracují v MAS a podílí se na výběru nebo 

schvalování projektů. 

- Podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. výrazné zúžení nebo zaměření na jeden 

subjekt/skupinu subjektů). 

3) namátkové kontroly. 

Pokud Kontrolní výbor zjistí porušení Čestného prohlášení ke střetu zájmů (Etického kodexu), tj. 

nenahlášení potencionálního/skutečného1
 střetu zájmů: 

                                                           
1 Při skutečném střetu zájmů dochází ke střetu mezi úkoly ve veřejném zájmu a soukromými zájmy osoby podílející se na hodnocení, výběru 
či schvalování projektu, při němž má tato osoba soukromé zájmy, které by mohly nepatřičně ovlivnit výkon jejích úkolů a povinností v MAS. 
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a) Bude přezkoumáno, jaký vliv měl střet zájmů na konečný výběr projektů. Pokud střet zájmů 

neměl vliv na konečný výběr projektů, bude vydáno stanovisko Kontrolního výboru, že se 

konečný výběr projektů nebude měnit. Pokud střet zájmů měl vliv na konečný výběr projektů, 

bude vydáno stanovisko Kontrolního výboru na odstranění projektu, u kterého došlo ke střetu 

zájmů, z konečného výběru a jeho nahrazení projektem v rámci náhradních projektů dle 

postupů v podkapitole 1.3 tohoto dokumentu. 

b) Kontrolní výbor stanoví návrh sankce za porušení Čestného prohlášení ke střetu zájmů. Sankcí 

může být např. omezení či zbavení pozice/funkce. Sankce závisí na tom, zda bylo Čestné 

prohlášení ke střetu zájmů porušeno zjevně úmyslně či nikoliv a závažnosti dopadu na 

konečný výběr projektů. Návrh sankce je postoupen ke schválení představenstvu. 

c) Kontrolní výbor postoupí danou záležitost odpovědnému orgánu (SZIF), včetně návrhů na 

řešení dopadů na vybrané projekty. 

3. Zaručení transparentnosti 
Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů (zákonů, pravidel, metodik, pokynů) 

vztahujících se k tématu transparentnosti v kompetenci MAS, a to zejména v zajištění zveřejnění a 

zpřístupnění relevantních údajů, tak aby byl zajištěn rovný přístup k informacím pro všechny bez 

rozdílu. 

                                                                                                                                                                                     
Potenciálním střetem zájmů je situace, kdy má osoba podílející se na hodnocení, výběru či schvalování projektu soukromé zájmy, které jsou 
takové povahy, že by vznikl střet zájmů. 
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Příloha 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STŘETU ZÁJMŮ 

(ETICKÝ KODEX) 
Název výzvy MAS a Fiche: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Pozice/funkce v MAS: 

 

Já, jako osoba podílející se na přípravě, průběhu a/nebo realizaci hodnocení/výběru/schvalování projektů 

dané výzvy jsem si vědom/a znění článku 57 odst. 1 a 2 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 

evropského 

parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu unie a o zrušení nařízení 

rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002: 

„1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně 
přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich 

zájmy do střetu se zájmy Unie. Pokud toto riziko existuje, upustí dotčená osoba od takového jednání a 

předloží věc pověřené schvalující osobě, která vydá písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje. 
Dotčená osoba informuje rovněž svého přímého nadřízeného. Pokud se zjistí střet zájmů, ukončí dotčená 

osoba veškerou svou činnost ve věci. Pověřená schvalující osoba učiní sama veškeré další vhodné kroky. 

2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů2, z důvodů citových vazeb, 
z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu3

 nebo z důvodů jiného 

společného zájmu4
 s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí 

účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.“ 

Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašuji, že si nejsem vědom/a, že bych se ocitl/a 

v potenciálním/skutečném a střetu zájmů5, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci 

hodnocení, výběru a schvalování projektů, o které se jedná. Pokud budu mít jakékoliv pochybnosti, zda by 

se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by k takovým pochybnostem 

mohla vést, oznámím tuto skutečnost odpovědnému orgánu/odpovědné osobě; do doby rozhodnutí tohoto 

orgánu/osoby nebudu vykazovat žádnou činnost v dané věci. 

Rovněž potvrzuji, že všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám 

mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

(např. nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou poskytnuty nebo které odhalím či připravím 

v průběhu hodnocení/výběru nebo na základě hodnocení/výběru, a souhlasím s tím, že tyto informace a 

dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. 

Rovněž souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty).  

 

Datum a místo: 

 

 

Podpis: ............................................ 

                                                           
2 Např. příbuzenské vztahy, manželství či registrované partnerství. 
3 Např. smluvní vztahy, placené nebo bezplatné poradenství. 
4 Např. dobrovolnictví, členství ve statutárním orgánu nebo řídícím výboru. 
5 Při skutečném střetu zájmů dochází ke střetu mezi úkoly ve veřejném zájmu a soukromými zájmy osoby podílející se na hodnocení, výběru 

či schvalování projektu, při němž má tato osoba soukromé zájmy, které by mohly nepatřičně ovlivnit výkon jejích úkolů a povinností v MAS. 

Potenciálním střetem zájmů je situace, kdy má osoba podílející se na hodnocení, výběru či schvalování projektu soukromé zájmy, které jsou 
takové povahy, že by vznikl střet zájmů. 
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