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Jednací řád 

Pléna místní akční skupiny Rozvoj Krnovska 
 

I. Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád Pléna místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (dále jen MAS) upravuje přípravu a 

způsob jednání, rozhodování Pléna a plnění jeho usnesení. 

 

II. Základní ustanovení – Statut Pléna 

1. Plénum je nejvyšším orgánem místní akční skupiny. 

2. Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (dále jen MAS) se schází nejméně jednou za 6 

měsíců nebo nejpozději do 60 dnů na písemný požadavek nejméně třetiny partnerů nebo na 

písemný požadavek Programového výboru. 

3. Plénu předsedá tříčlenné předsednictvo ve složení: předseda Pléna, předseda Programového 

výboru a předseda Účetního výboru. 

4. Předseda Pléna je volen a odvoláván Plénem z řad jeho partnerů, nominaci může navrhnout 

každá zájmová skupina většinou svých členů. Funkční období předsedy Pléna je tříleté a může 

být opakované. 

5. V době nepřítomnosti předsedy Pléna zastává předsednickou funkci předseda Programového 

výboru, není-li přítomen ani ten, tak předseda Účetního výboru. 

6. Plénum tvoří všichni partneři MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Za účelem dodržení této podmínky může dojít 

k přepočtu hlasů, hlasovací právo jednotlivých členů Pléna nemusí být při každém hlasování 

rovné. 

7.  Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak 

právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 

8. Jedna fyzická osoba může být zástupcem pouze jednoho partnera MAS. 

 

III. Usnášeníschopnost 

1. Plénum je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti všech partnerů MAS při zachování pravidla 

dle čl. II, odst. 3 (veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% 

hlasovacích práv). Pokud v případě konkrétního jednání Pléna není naplněna podmínka, že 

veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv, 

dochází k přepočtení hlasů. K přepočtení hlasů dochází na základě „Instruktážního listu pro 

dokument „Hlasovací práva MAS““ ze dne 11. 8. 2014 a dokumentem „Hlasovací práva MAS“ 

vydané oddělením metodiky osy 4 PRV Státního zemědělského intervenčního fondu. Přepočet 

hlasů se děje na základě tzv. vyváženého počtu hlasů, v rámci kterého je přiřazeno zájmovým 

skupinám stejné „množství“ hlasovacích práv. Provedený přepočet hlasovacích práv musí být 

transparentní a demokratický a musí být zaznamenán do zápisu z jednání. 

2. Každý partner se v případě své nepřítomnosti může nechat zastupovat zmocněncem na základě 

plné moci. Ta musí být opatřena elektronickým podpisem zmocnitele nebo podpisem zmocnitele 

u plné moci zaslané datovou schránkou. Tato skutečnost bude uvedena do zápisu z jednání 

Pléna.  

3. Jednání Pléna MAS je zahájeno ověřením usnášeníschopnosti podle prezenční listiny. 
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4. Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení nadpoloviční většina všech partnerů, 

rozhodne předseda o novém svolání jednání Pléna MAS, a to do 30 dnů. I při tomto nově 

svolaném jednání je třeba splňovat vždy podmínku max. 49% hlasovacích práv veřejného 

sektoru i jednotlivých zájmových skupin. 

 

IV. Jednání Pléna 

1. Plénum svolává předseda Pléna elektronickými pozvánkami odeslanými na kontaktní adresy 

partnerů nejméně 10 kalendářních dnů před termínem konání. Předseda Pléna je zodpovědný za 

rozeslání pozvánek a materiálů partnerům MAS, přípravou a rozesláním může pověřit Kancelář 

MAS. 

2. Plénu předsedá tříčlenné předsednictvo ve složení – předseda Pléna, předseda Programového 

výboru a Účetního výboru. V případě jejich nepřítomnosti si oba výbory zvolí jiné zástupce. 

Plénum řídí ředitel společnosti nebo osoba pověřená programovým výborem. 

3. Pozvánka k jednání musí být vyvěšena na www.maskrnovsko.cz nejméně 3 dny před konáním 

Pléna. 

4. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných partnerů.  

5. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis. Přílohou je prezenční listina. 

6. V zápise se vždy uvede: počet přítomných partnerů nebo zmocněnců, schválený program 

jednání, průběh a výsledky hlasování, přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje datum a místo 

jednání, zásadní obsah diskuze, závažná vystoupení a podané návrhy. Pokud o to partner 

požádal, je v zápisu uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení. 

7. Soulad zápisu s průběhem jednání ověřují dva ověřovatelé, jejich souhlas je vyjádřen podpisem 

zápisu. Zapisovatele jmenují přítomní partneři MAS a ověřovatele volí Plénum z řad přítomných 

partnerů MAS. 

8. Originál zápisu z jednání Pléna je uložen v kanceláři MAS, kde do něho mohou nahlížet partneři 

MAS. Elektronická forma zápisu je do 3 pracovních dnů po jednání Pléna rozeslána partnerům 

MAS; do 7 kalendářních dnů zveřejněna na www.maskrnovsko.cz. Za rozeslání a zveřejnění 

zápisu z jednání Pléna MAS zodpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. 

9. Při konání Pléna jsou voleny komise – mandátní, návrhová a volební. Jejich složení  

 a počet členů je v kompetenci Pléna. Zápisy komisí jsou přílohou zápisu.  

9.1 Mandátní komise – dohlíží nad usnášeníschopností Pléna, kontroluje počet přítomných 

(včetně zmocněnců), nepřítomných a omluvených partnerů.  

9.2 Návrhová komise – předkládá a eviduje návrhy na usnesení.  

9.3 Volební komise – organizuje volby do povinných orgánů MAS, přičemž volební komise 

berou v potaz skutečnost, že v povinném orgánu MAS nesmí veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin představovat více než 49% hlasovacích práv.  

10. Hlasování o usnesení: 

10.1 návrhy na usnesení jsou předávány návrhové komisi, která je předkládá, 

10.2 hlasování na jednání Pléna je vždy veřejné. 

11. Plénum může v odůvodněných záležitostech (neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž 

projednání není možné svolat jednání v dostatečném časovém předstihu) rozhodovat 

hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh usnesení včetně důvodové zprávy 

k hlasování per rollam zašle předseda Pléna elektronicky na kontaktní adresy partnerů MAS. 

Předseda zašle jednoznačně formulovaný návrh usnesení spolu s důvodovou zprávou v jedné 

emailové zprávě všem partnerům současně a ve zprávě zároveň uvede konečnou lhůtu pro 

http://www.maskrnovsko.cz/
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zpětné zaslání hlasování (ne kratší než 48 hodin). Partner MAS ve stanovené lhůtě sdělí 

předsedovi Pléna elektronickou zprávou, zda hlasují PRO návrh, ZDRŽUJE SE nebo hlasuje PROTI 

návrhu. Hlas partnera MAS, který se nevyjádřil, není považován za zdržení se hlasování. 

Rozhodnutí o přijetí usnesení je platné ke dni, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko 

posledního partnera, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech partnerů. 

Rozhodnutí přijaté hlasováním per rollam rozešle předseda Pléna MAS do 2 pracovních dní na 

kontaktní adresy partnerů MAS. 

12. Jednání Pléna MAS může být vedeno distančně (na dálku) za pomoci videokonference nebo jiné 

vhodné techniky s vizuálním hlasováním na obrazovku tak, aby bylo zjevné, jak člen hlasoval 

(zvednutím ruky), případně vést distanční jednání s následným hlasováním per rollam. O konání 

distančního jednání Pléna MAS rozhoduje předseda Pléna. Zápis z konání distančního jednání je 

rozeslán partnerům MAS a zveřejněn na webu MAS obvyklým způsobem (viz bod 8). 

 

V. Kompetence Pléna 

Plénum : 

1. nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti 

MAS. 

2. zřizuje povinné orgány MAS – rozhodovací orgán, kontrolní orgán a výběrový orgán. 

3. volí a odvolává členy povinných orgánů MAS, stanoví jejich počet, působnost a pravomoci, 

způsob jejich volby a odvolání a způsob jednání. 

4. schvaluje jednací řád Pléna MAS a další vnitřní předpisy MAS. 

5. rozhoduje o přijetí a vyloučení partnera MAS. 

6. schvaluje základní programové rámce směřování SCLLD, kritéria výběru a hodnocení a pověřuje 

zpracováním Programový výbor MAS, administrací pověřuje Kancelář MAS. 

7. stanoví výši příspěvků partnerů MAS s ohledem na minimální výši příspěvků podle tohoto 

Statutu, stanoví období, na které bude příspěvek vybírán dle návrhu Programového výboru. 

8. schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření MAS a překládá ji prostřednictvím předsedy Pléna 

správní radě společnosti k zapracování do Výroční zprávy společnosti. 

9. rozhoduje o zrušení MAS jako organizační složky společnosti. Organizační složka bez právní 

subjektivity nemůže fúzovat. 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Změny, doplňky a úpravy jednacího řádu schvaluje Plénum MAS 

2. Tento jednací řád byl schválen Plénem dne 9.11.2022 usnesením č. 019/2022 a plně nahrazuje 

jednací řád schválený na jednání Pléna dne 8. 9. 2015 usnesením č. 017/2015. 

 

 


