
 

JEDNACÍ ŘÁD  

Výběrové komise MAS Podhůří Železných hor o.p.s. 

Čl. I  

Předmět činnosti   

1. Výběrová komise (dále VK) je výkonným orgánem MAS. 

2. Provádí výběr projektů v rámci jednotlivých vyhlášených operačních programů podle 

výběrových/hodnotících kritérií stanovených programovým výborem a zásad hodnocení 

uvedených v Čl. IV tohoto jednacího řádu, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové 

hodnoty a vyznačuje projekty ke schválení v rámci limitu. 

Čl. II 

Ustanovení výběrové komise a povinnosti členů  

1. Členové výběrové komise (VK) jsou voleni valnou hromadou na dobu jednoho roku. 

Opakované zvolení je možné. 

2. Členství ve VK je neslučitelné se členstvím v KMV a PV.  

3. Členy VK mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí 
splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje. 

4. Výběrová komise má minimálně 5 členů.  

5. VK volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí jednání VK. VK volí ze svých členů 

místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti. 

6. Každý člen výběrové komise je povinen podepsat Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti 

(Příloha č. 1. Jednacího řádu VK). Při výběru projektů v rámci programu LEADER bude 

dodržovat zásady této iniciativy. 

7. Člen VK bude obstarávat činnost specifikovanou v čl. I bezplatně, jako dobrovolník, pokud 

nebude sjednáno jinak formou dodatku k tomuto jednacímu řádu. 

 

Čl. III 

Jednání komise 

1. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

2. Jednání VK svolává a řídí ji předseda VK.  

3. Jednání výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.  

4. Jednání výběrové komise je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech 
členů. Každý člen má jeden hlas. Výběrová komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech 
přítomných členů. 



5. Údaje o termínu a místu jednání komise, návrh programu a podklady pro jednání zajistí 

vedoucí zaměstnanec SCLLD a manažeři MAS ve spolupráci s předsedou výběrové komise a 

zašle tyto údaje elektronicky nejméně 5 kalendářních dnů před termínem jednání všem 

členům komise.  

6. Manažeři MAS zajistí veškeré podklady pro jednání výběrové komise v souladu s časovým 

harmonogramem vypsaných výzev pro podání žádosti o dotaci projektů. 

7. Jednání komise je neveřejné. 

8. Z každého jednání komise bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda VK. 

Zapisovatel a ověřovatel zápisu je volen na začátku schůze. Zapisovatelem může být zvolen i 

pracovník MAS. Ověřovatelem vždy jen člen VK. Zápis obsahuje písemný záznam veškerých 

projednávaných záležitostí, které souvisí s činností VK. Předseda komise předá do 4 

pracovních dnů po jednání komise zápis manažerovi MAS archivaci. 

9. V případě hodnocení projektů dle čl. IV vyplní výběrová komise kontrolní listy. Předseda 

předá do 4 pracovních dnů po jednání komise kontrolní listy vedoucímu zaměstnanci SCLLD/ 

manažerovi MAS, kteří je pak vkládají do systému MS 2014+. 

10. Při výběru projektů v rámci vyhlášených výzev jsou členové komise povinni seznámit se s 

pravidly výběru projektů dle čl. IV a s obsahem projektů před jednáním komise. Současně 

každý člen výběrové komise je povinen podepsat Potvrzení o převzetí žádostí o dotaci k 

hodnocení (Příloha č. 2 Jednacího řádu VK).  

11. Ve výjimečných případech v  případě schvalování dílčích nebo jednoznačných záležitostí je 
možno provést elektronické hlasování. V tomto případě, je nutné, aby hlasovala v dané době 
nadpoloviční většina členů. Elektronické hlasování vyhlašuje kancelář MAS. Za uchování 
dokladů týkajících se elektronického hlasování je zodpovědný manažer MAS. 

 

Čl. IV 

Zásady hodnocení projektů 

 

1. Každý projekt hodnotíve věcném hodnocení tři členové Výběrové komise,  

2. Výběr tří členů bude proveden losem z uchazečů, kteří vysloví souhlas s účastí v hodnotícím 

procesu a jeho časovým rozvržením na schůzi VK a kteří nejsou ve střetu zájmů. 

 

3. Bodování projektů se provádí podle preferenčních/hodnotících kritérií definovaných v dané 

výzvě. U každého projektu se sečtou body od členů výběrové komise, kteří projekt hodnotili. 

4. Výběrová komise seřadí podané projekty do pořadí podle počtu získaných bodů. V případě 

shodného počtu bodů u dvou či více projektů v rámci jedné výzvy rozhoduje hodnotící 

kritérium, které ve výzvě bude uvedeno jako tzv. preferované hodnotící kritérium 

(Preferované hodnotící kritérium, je hodnotící kritérium, které má pro MAS větší důležitost, 

než ostatní preferenční/hodnotící kritéria. V případě, že budou mít dva či více projektů stejný 

počet bodů, bude se upřednostňovat projekt, který má u tzv. preferovaného hodnotícího 

kritéria větší počet bodů. Preferované hodnotící kritérium bude v rámci výzvy vždy 

jednoznačně určeno. MAS může ve výzvě určit i více preferovaných hodnotících kritérií.). 

V případě, že u tohoto preferovaného hodnotícího kritéria/kritérií bude mít více projektů, 

které měly stejný počet bodů, stejný počet bodů, bude rozhodný okamžik odeslání žádosti na 

MAS přes systém MS 2014+. Vybrány mohou být jen projekty, které dosáhnou minimálního 

počtu bodů definovaného ve výzvě.V případě, že rozdíl ve výsledku hodnocení (výsledkem 



hodnocení je myšlen celkový součet za všechna hodnotící kritéria) mezi hodnotitelem 

s nejnižším hodnocením a hodnotitelem s nejvyšším hodnocením převyšuje hranici 40% (40% 

je počítáno z maximálně možného počtu celkových bodů – tj. bodů za všechna hodnotící 

kritéria) musí být provedeno arbitrážní hodnocení. Arbitrážní hodnocení musí být provedeno 

i v případě, že došlo k situaci, že některý z hodnotitelů hodnotil pod hranici minimálního 

počtu bodů. V případě, že  všichni hodnotitelé hodnotili v intervalu pod hranicí minimálního 

počtu bodů k arbitráži se nepřistupuje.  

 Arbitrem bude člen výběrové komise, který neprováděl hodnocení projektu, který je 

předmětem arbitráže.  Arbitr bude zvolen na počátku jednání výběrové komise, a to 

mezi členy výběrové komise, kteří s delegováním do funkce arbitra souhlasí. Bude-li 

souhlasit více jak jeden člen VK do funkce arbitra, pak bude arbitr vybrán losem. 

Výběrová komise se může na počátku svého jednání dohodnout, že arbitr bude 

zvolen nikoliv ze členů výběrové komise, ale bude se jednat o nezávislou třetí osobu 

(externí arbitr). 

 Arbitr zpracuje hodnocení jako celek. Mezi arbitrem a hodnotiteli nesmí probíhat 

žádná komunikace.  

Výsledkem arbitráže je hodnocení arbitra. Celkovým výsledkem hodnocení je pak součet bodového 

hodnocení arbitra, bodového hodnocení hodnotitele, které nebylo předmětem arbitráže a bodové 

hodnocení hodnotitele,  které se svým bodovým hodnocením nejvíce přibližovalo bodovému 

hodnocení samotného arbitra. 

 

5.Ve výjimečných případech ( např. když je pracovník MAS ve střetu zájmů) provádí člen výběrové 

komise i hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Člen výběrové komise bude pro tuto činnost 

vybrán losem z členů výběrové komise, kteří se k této činnosti přihlásí a nebudou ve střetu zájmů.  

 
 

Čl. V 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Jednací řád a jeho případné změny schvaluje Programový výbor. 

2. Tento jednací řád výběrové komise byl schválen dne  10.4. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


