JEDNACÍ ŘÁD
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. je spolkem založeným vytváření a realizaci vlastních projektů pro
obnovu venkova, podporu kulturní činnosti v regionu, projektů pro děti, mládež i ostatní věkové
skupiny s odkazem na historické a přírodní dědictví regionu.
2) Jednací řád MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. (dále jen "spolek") upravuje přípravu a svolání jednání a
valných hromad spolku, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jednotlivých usnesení valné
hromady spolku a další činnost spolku.
Článek 2
Pravomoci orgánů spolku
Orgány spolku jsou valná hromada, rada, předseda, jednatel spolku a výběrová komise, jejichž
pravomoci jsou dány stanovami spolku.
Článek 3
Všeobecné zásady
1)

Právo volit na valné hromadě má každý člen spolku. Právo volit na jednání rady má každý člen
rady.

2)

Každá volba v rámci jednání valné hromady, rady, výborů a komisí spolku se provádí jako
přímá a veřejná.

3)

Před zahájením volby předsedy a místopředsedy, členů výborů a komisí valnou hromadou je
zvolena všemi zúčastněnými členy spolku volební komise v počtu 3 členů.

4)

Volby se provádějí na základě uzavřených kandidátek nebo návrhů podaných před zahájením
volby (před zahájením prvního hlasování). Kandidátku připravuje rada ve spolupráci
s příslušnými výbory nebo komisemi, do kterých je volby prováděna. Kandidátku zveřejňuje
současně s pozvánkou na jednání, na kterém volba proběhne. Před zahájením volby ji volební
komise doplní o návrhy kandidátů, které předloží členové volícího orgánu.

5)

Každý kandidát musí písemně nebo ústně projevit svůj souhlas s kandidaturou a zavázat se
k převzetí povinností, které funkce, na kterou kandiduje, přináší. Pokud souhlas projevuje ústně,
musí být toto zaznamenáno v záznamu jednání.

6)

Volby se provádějí veřejně, pokud se členové volícího orgánu nedohodnou dvoutřetinovou
většinou na hlasování tajném s odůvodněním utajení hlasování.

7)

Pro tajné volby připraví volební komise z uzavřených kandidátek hlasovací lístky. Hlasovací
lístky obdrží všichni přítomní voliči před vlastní volbou. Každý volič na hlasovacím lístku
předepsaným způsobem kandidáty, kterým dává svůj hlas, přičemž musí dodržet počet volených
kandidátů. Před zahájením volby musí volební komise seznámit voliče s formálními
podmínkami pro uznání platnosti hlasovacího lístku.

8)

Potřebný počet hlasů ke zvolení je určen jednacím řádem spolku a pro zvolení kandidáta je
nutná dvoutřetinová většina přítomného počtu voličů.
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Článek 4
Volba předsedy spolku
1) Předseda spolku je volen všemi členy spolku, kteří se zúčastní valné hromady spolku, příp.
osobami jimi pověřenými. Pověření má formu písemného pověření obsahující základní údaje
(jméno a rodné číslo) o členu spolku a o pověřené osobě.
2) V případě, že předseda spolku odstoupí ze své funkce z vlastní vůle nebo je odvolán, proběhne
volba nového předsedy na řádné valné hromadě spolku, která se uskuteční nejdříve 7 dní a nejdéle
30 dní po oznámení odstoupení nebo odvolání předsedy. Do doby volby nového předsedy
vykonává funkci předsedy jednatel spolku.
3) Navržený kandidát musí potvrdit souhlas se svou kandidaturou.
4) Volba předsedy probíhá veřejně formou hlasování o jednotlivých návrzích na předsedu spolku.
Kterýkoli člen spolku může navrhnout tajnou volbu, o které se musí hlasovat. Hlasování může být
uskutečněno, pokud je přítomna nadpoloviční většina registrovaných členů spolku ke dni konání
valné hromady. V případě druhé náhradní valné hromady, může volba proběhnout i při menším
počtu než 50%. Tajná volba proběhne, pokud je odsouhlasena nadpoloviční většinou přítomných
členů.
5) Volba probíhá formou hlasování o kandidátech v pořadí, v jakém byli navrženi. Předsedou se
stává ten z kandidátů, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů spolku. V
případě, že v prvním kole není žádný z kandidátů zvolen, proběhne druhé kolo volby, do kterého
postoupí dva kandidáti z prvního kola, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Předsedou spolku je zvolen ten
kandidát, který obdrží většinu hlasů přítomných členů spolku. Pokud žádný z kandidátů neobdrží
nadpoloviční většinu hlasů, proběhne další kolo volby.
6) Pokud není zvolen žádný kandidát, proběhne v nejbližším vhodném termínu nová volba předsedy.
Do té doby je výkonem pravomocí předsedy pověřen jednatel spolku, příp. osoba zplnomocněná
vykonávat jeho pravomoci valnou hromadou spolku.
Článek 5
Volba rady
1) Valná hromada volí ze členů spolku radu, která má 5 členů, pokud valná hromada nestanoví jinak.
Působnost rady je dána stanovami spolku.
2) Pokud není rada zvolena, vykonává všechny její funkce valná hromada. Rada volí jednatele
spolku, jehož funkce je dána stanovami spolku a v době nepřítomnosti předsedy nebo v době
volby předsedy vykonává jeho pravomoci.
3) Volba rady může proběhnout pouze v případě, že je přítomna nadpoloviční většina registrovaných
členů spolku ke dni konání valné hromady. V případě druhé náhradní valné hromady, může volba
proběhnout i při menším počtu než 50%. Rada je zvolena, pokud pro každého jejího navrženého
člena hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku.
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Článek 6
Volba jednatele spolku
1) Jednatel spolku je volen členy rady, příp. osobami jimi pověřenými. Pověření má formu
písemného pověření obsahující základní údaje (jméno a rodné číslo) o členu spolku a o pověřené
osobě. Do doby ustavení rady volí jednatele spolku valná hromada.
2) V případě, že jednatel spolku odstoupí ze své funkce z vlastní vůle nebo je odvolán, proběhne
volba nového jednatele na příští řádné schůzi rady. Do doby volby nového jednatele spolku
vykonává funkci jednatele předseda.
3) Návrhy na jednatele spolku může podat člen rady. Navržený kandidát musí potvrdit souhlas se
svou kandidaturou. Před ustavením rady se vztahují na návrh a volbu jednatele pravidla pro volbu
předsedy spolku.
4) Volba jednatele probíhá jednokolově hlasováním o jednotlivých návrzích na jednatele spolku.
Volba probíhá formou hlasování o kandidátech v pořadí, v jakém byli navrženi. Jednatelem se
stává ten z kandidátů, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů rady. Pro platnou
volbu musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady. V případě, že v prvním kole není žádný
z kandidátů zvolen, volba se opakuje.
Článek 7
Volba dozorčí rady
(1) Valná hromada volí ze členů spolku dozorčí radu, která má 3 členy, pokud valná hromada
nestanoví jinak. Působnost dozorčí rady je dána stanovami spolku a jednacím řádem. Při účasti
v programu Leader plní dozorčí rada kontrolní a monitorovací funkci.
(2)

Členem dozorčí rady nemohou být členové rady, jednatel spolku a členové výběrové komise.
Článek 8
Volba členů komisí a výborů

(1) Volba členů výborů a komisí probíhá formou hlasování o navržených kandidátech. Ke zvolení
musí kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů. Hlasování probíhá formou veřejného hlasování
o navržených kandidátech. Volba končí zvolením příslušného počtu kandidátů.
(2) Nelze sloučit zastupování v radě, dozorčí radě a ve výběrové komisi, proto kandidáti zvolení do
dozorčí rady již nesmějí kandidovat do výběrové komise, nebo rady spolku a naopak (člen MAS
může být členem nejvyššího orgánu a pouze jednoho povinného orgánu).
(3) Před zahájením hlasování musí valná hromada rozhodnout o počtu členů v jednotlivých
výborech a komisích. Valná hromada rozhoduje o volbě schváleného počtu kandidátů.
(4) Právnická osoba může určit osobu, která ji bude zastupovat. Pokud dojde k situaci, že
právnickou osobu bude v některém z volených orgánů zastupovat jiná osoba, než ji zastupuje na
valné hromadě, musí být rozsah zastupování specifikován v plné moci.
Článek 9
Volba předsedů výborů a komisí
(1) Členové výboru nebo komise si ze svých členů zvolí předsedu. Předsedu volí na svém prvním
zasedání na celé funkční období. Do doby volby předsedy vede jednání nejstarší člen výboru
nebo komise (předsedající).
(2) Volba předsedy se koná veřejně a pro volbu kandidáta je nutná dvoutřetinová většina hlasů
přítomných členů výboru nebo komise. Pro konání volby je nutné, aby byla přítomna alespoň
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polovina členů výboru nebo komise.
(3) V případě, že navržený kandidát na zasedání není zvolen při první volbě, volba se opakuje.
V případě, že není zvolen předseda ani ve druhé volbě, opakuje se volba v dohodnutém dalším
termínu, nejpozději však do 1 měsíce od prvního zasedání.
(4) Pokud ani při opakovaném zasedání není předseda zvolen, výbor nebo komise je rozpuštěna a
předsedající tuto skutečnost oznámí předsedovi spolku s podnětem ke svolání valné hromady
k nové volbě výboru nebo komise.
Článek 10
Volba volební komise
1) Volební komise je určena pro přípravu a organizaci voleb v rámci jednání valné hromady. Ostatní
orgány spolku volební komisi nevolí.
2) Volební komise je volena v počtu 3 zástupců z přítomných členů spolku bez ohledu na územní
zastoupení. Návrh na členy volební komise podává předsedající jednání valné hromady a další
členové valné hromady mohou dávat protinávrhy.
3) O členech volební komise se hlasuje v pořadí navržených kandidátů. O volební komisi hlasují
všichni přítomní členové spolku. V prvním kole jsou kandidáti zvoleni, pokud získají minimálně
dvoutřetinovou většinu hlasů.
4) V případě, že volební komise není v prvním kole zvolena, jsou členové doplněni v druhém kole,
kde je hlasováno o kandidátech podle nejvyššího počtu hlasů získaných v prvním kole. Ve druhém
kole musí kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů.
Článek 11
Jednání valné hromady
1) Jednání valné hromady svolává předseda spolku nebo jednatel spolku v době, kdy předsedu
zastupuje, obvykle v pravidelných intervalech minimálně 1x ročně. Jednání svolává na základě
vlastního podnětu nebo výzvy členů spolku.
2) Valná hromada se svolává formou oznámení členům spolku minimálně 7 kalendářních dnů před
termínem konání.
3) Členové spolku jsou povinni se zúčastnit každé valné hromady nebo svoji neúčast omluvit.
Předseda spolku je povinen svou neúčast omluvit s uvedením důvodu. Podle svých možností se
členové valné hromady účastní dalších pracovních jednání spolku.
4) Účast na jednáních stvrzují členové spolku podpisem do listiny přítomných.
5) Program schůze navrhuje a předkládá předseda nebo jednatel spolku, který ho zastupuje, na
základě vlastních námětů, návrhů rady nebo členů spolku. Program zašle s dostatečným
předstihem společně s pozvánkou na jednání valné hromady, ve výjimečných případech alespoň
den předem, aby se účastnící mohli na jednání připravit.
6) Předsedajícím schůze je obvykle předseda nebo jednatel spolku. V případě, že se ani jeden z nich
nemůže zúčastnit, pak určí svého zástupce. Pokud tak neučiní, o předsedajícím rozhodnou členové
valné hromady na začátku schůze. Jednání zahájí nejstarší z přítomných členů spolku.
7) V úvodu jednání valné hromady je zvolena návrhová, volební, mandátové komise v počtu
minimálně 3 členů. Členové si ze svého středu zvolí předsedu, který vykonává funkci mluvčího.
Náplň činnosti komise vyplývá z jejího názvu a slouží především k naplnění programu jednání
valné hromady, kdy komise především v případě neshody členů valné hromady navrhuje znění
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návrhů usnesení, provádí sčítání hlasů a spolupracuje se zapisovatelem na přesném znění zápisu
jednání. Rozsah činnosti komise může rozšířit nebo zúžit usnesení valné hromady. Činnost komise
je ukončena současně s ukončením jednání valné hromady.
8) Jednání valné hromady spolku jsou veřejná, jednání se může zúčastnit kdokoliv. V odůvodněných
případech může být kterákoli část schůze prohlášena za neveřejnou, pokud tak valná hromada
rozhodne hlasováním. Jedná se zejména o případy, kdy předmětem jednání budou záležitosti, ve
kterých byla s partnerem podepsána smlouva o ochraně citlivých informací nebo v případech, kdy
ochranu citlivých informací ukládá zákon. Neveřejnost části schůze a odůvodnění bude uvedeno v
zápise. Neveřejné části schůze se mohou účastnit pouze členové spolku a jmenovitě přizvaní
hosté.
9) Usnášení schopnost a kvórum pro přijetí rozhodnutí včetně možnosti konání náhradní valné
hromady upravují stanovy spolku.
10) V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování oběžníkem
(elektronickou poštou). Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání
valné hromady spolku, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům spolku k posouzení
písemně nebo elektronickou formou. Lhůta na takové posouzení se stanoví nejméně na 3 dny.
Členové spolku k návrhu zaslanému oběžníkem písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí či
nesouhlasí. Jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Návrh posuzovaný
oběžníkem (elektronickou poštou) se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas
nadpoloviční většina všech členů spolku v souladu se stanovami článkem X bodem.1). I v tomto
případě může předseda nebo jednatel, z vlastního podnětu nebo na žádost člena spolku návrh
pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání valné hromady. K zápisu
o usnesení schváleném oběžníkem (elektronickou poštou) se připojuje příslušná emailová
korespondence. Elektronické hlasování není možné použít pro schválení strategie regionu,
výběrových kritérií, zániku či fúzi spolku a podmínek členství spolku.
Článek 12
Hlasování valné hromady
1) Valná hromada o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním. V odůvodněných
případech může být hlasování tajné, pokud o něm rozhodne valná hromada na návrh člena spolku.
2) Hlasování probíhá tak, že předseda spolku (nebo pověřený předsedající) vyzve hlasující ke
zdvižení ruky postupně pro jednotlivé návrhy v pořadí, a to nejdříve k pozměňovacím návrhům, a
poté ke konečnému znění usnesení.
3) Každý účastník valné hromady, který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí zdvižením
ruky právě pro jednu z možností, nebo se zdrží hlasování. Hlasy sečte předsedající, případně
sčítáním hlasů prověří jiného přítomného člena spolku.
4) Předseda spolku nebo pověřený předsedající je povinen oznámit, že bude přikročeno k hlasování,
a jasným a srozumitelným způsobem sdělit znění návrhu usnesení, o kterém se bude hlasovat.
5) Veřejné hlasování probíhá tak, že předseda nebo pověřený předsedající vyzve hlasující ke
zdvižení ruky postupně pro jednotlivé možnosti v pořadí "pro", "proti", "zdržel se“ hlasování.
Každý účastník valné hromady, který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí zdvižením
ruky právě pro jednu z možností.
6) Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku.
7) Předsedající po ukončení hlasování oznámí výsledek a konečné schválené znění přečte.
8) Tajné hlasování probíhá tak, že každý účastník valné hromady, který má právo hlasovat, vyznačí
své rozhodnutí jednoznačně na hlasovacím lístku, které jsou anonymně shromážděny. Výsledky
tohoto hlasování určí tříčlenná komise, zvolená veřejným hlasováním před hlasováním tajným.
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9) Za přítomné jsou považováni všichni, kdo jsou v době hlasování fyzicky přítomni na schůzi a mají
právo hlasovat (ověřuje zapisovatel), nebo jsou příslušným způsobem pověřeni k zastupování.
10) K přijetí platného usnesení je třeba, aby nadpoloviční většina hlasujících členů hlasovala pro
navržené znění.
11) Každý člen spolku může podat připomínku k průběhu hlasování, nejpozději však do okamžiku
přijetí usnesení.
a) V tom případě předsedající rozhodne o přijetí, nebo zamítnutí námitky. Pokud předsedající
rozhodne, že se námitka přijímá, označí se hlasování, proti kterému byla vznesena námitka, za
neplatné a hlasování bude opakováno.

Článek 13
Hlasování rady
1) Rada o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
2) K usnášení je nutná účast nadpoloviční většiny členů rady. Každý člen má při hlasování jeden hlas.
3) Hlasování probíhá tak, že předseda spolku (nebo pověřený předsedající) vyzve hlasující ke
zdvižení ruky postupně pro jednotlivé návrhy v pořadí, a to nejdříve k pozměňovacím návrhům, a
poté ke konečnému znění usnesení.
4) Každý účastník schůze, který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky právě
pro jednu z možností, nebo se zdrží hlasování. Hlasy sečte předsedající.
5) Předseda spolku nebo pověřený předsedající je povinen oznámit, že bude přikročeno k hlasování, a
jasným a srozumitelným způsobem sdělit znění návrhu usnesení, o kterém se bude hlasovat.
6) Veřejné hlasování probíhá tak, že předseda nebo pověřený předsedající vyzve hlasující ke zdvižení
ruky postupně pro jednotlivé možnosti v pořadí "pro", "proti", "zdržel se“ hlasování. Každý člen
rady dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky právě pro jednu z možností.
7) Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů rady.
8) Předsedající po ukončení hlasování oznámí výsledek a konečné schválené znění přečte.
9) K přijetí platného usnesení je třeba, aby nadpoloviční většina hlasujících členů hlasovala pro
navržené znění.
10) V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování oběžníkem
(elektronickou poštou). Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání rady
spolku, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům rady k posouzení písemnou cestou.
Lhůta na takové posouzení se stanoví nejméně na 3 dny. Členové rady k návrhu zaslanému
oběžníkem písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Jestliže nesouhlasí, mohou uvést i
důvody svého nesouhlasu. Návrh posuzovaný oběžníkem (elektronickou poštou) se považuje za
schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů rady. I v tomto
případě může předseda nebo pověřený místopředseda, z vlastního podnětu nebo na žádost člena
rady návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání rady. Zápis o
usnesení schváleném oběžníkem (elektronickou poštou) se připojuje k zápisu z nejbližšího
zasedání rady a je schvalován zároveň s ním.
11) Každý člen rady může podat připomínku k:
a) průběhu hlasování nejpozději k ukončení jednání rady.
b) obsahu usnesení, a to písemně nejpozději do 7 dnů po doručení zápisu z jednání rady.
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V takovém případě předseda svolá mimořádné jednání rady a rada o námitce rozhodne.
Pokud se jedná o závažnou připomínku, má předseda právo pozastavit výkon rozhodnutí
do příštího jednání rady.
a) Pokud se o námitce rozhodne ve prospěch namítajícího, může o námitce rozhodnout rada.
Hlasování, proti kterému byla vznesena námitka, se v takovém případě v zápisu označí za
neplatné a opakované hlasování může být zařazeno na program dalšího jednání.
b) Pokud se o námitce rozhodne v neprospěch namítajícího, podá se námitka na jednání
nejbližší valné hromady, která o ní rozhodne.
12) Dozorčí rada má právo vyslat svého zástupce na jednání rady.

Článek 14
Zápisy z jednání valné hromady a rady
1. O průběhu každého jednání valné hromady a rady se pořizuje zápis. Zápisy nebo záznamy se
pořizují také z pracovních jednání spolku. Zápisy pořizuje předem stanovený člen spolku nebo
orgánu spolku nebo pověřený pracovník.
2. Zápis v úvodu obsahuje informace o formě schůze a datu konání, jako další údaje obsahuje jméno
předsedajícího, jména přítomných členu spolku (členů orgánu) a hostů.
3. Každý projednávaný bod programu valné hromady nebo jednání rady je v zápise zapsán
samostatně a je k němu uveden stručný zápis, o čem konkrétně se jednalo, a konečné schválené
znění usnesení
4. Správnost zápisu stvrzují svým podpisem předseda nebo jednatel, který ho zastupuje, a
zapisovatel.
5. Všechny zápisy z jednání valné hromady, rady a z pracovních jednání budou rozesílány emailem
všem členům spolku.
6. Přílohou zápisu valné hromady, na které se určují výše a termíny úhrady členských příspěvků,
bude upozornění na způsob a termín úhrady příspěvku.
7. Pokud část nebo celé jednání valné hromady proběhlo neveřejně, budou ve zveřejněném zápisu
uvedeny všechny projednávané body s tím, že u bodů, které byly projednávány neveřejně, bude
uvedena pouze informace, že jejich projednání bylo neveřejné spolu se zdůvodněním neveřejnosti,
nebude-li hlasováním valné hromady rozhodnuto jinak.
Schváleno usnesením valné hromady č. 4/2006.
Doplněno usnesením 2/2007 valné hromady ze dne 15. 6. 007.
Doplněno usnesením z valné hromady ze dne 21. 5. 009.
Doplněno usnesením z valné hromady ze dne 2. 2. 2010.
Doplněno usnesením z valné hromady ze dne 20. 1.2015
Doplněno usnesením z valné hromady ze dne 18. 11. 2015
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