
 
 

JEDNACÍ ŘÁD 

Monitorovací komise 
 

Programový výbor organizační jednotky MAS Královská stezka o.p.s. se v souladu 

se schváleným Statutem společnosti usnesl na tomto jednacím řádu Monitorovací 
komise: 

 
1. Základní ustanovení – předmět činnosti 

1) Monitorovací komise (dále i MK) je nejvyšším kontrolním a monitorovacím 

orgánem místního partnerství (dále i MP). 

2) Členové Monitorovací komise jsou fyzické nebo právnické osoby zastupované 
fyzickými osobami.  

3)   Členové MK musí být voleni z partnerů místního partnerství. Monitorovací 
komise má 6 členů, funkční doba je tříletá s tím, že každý rok se obmění jedna 

třetina členů. 

4) Je-li členem kontrolního orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a 
bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-

li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto 
právnickou osobu zastupuje. 

 

2. Jednání Monitorovací komise 
1) MK je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů, a 

schvaluje rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných. Při hlasování je 
hlasovací právo členů rovné. 

2) Jednání MK se řídí svým jednacím řádem. MK volí ze svých členů předsedu, 
který svolává a řídí jeho zasedání. MK se svolává minimálně 7 dnů před 

konáním MK. 

3) MK má právo svolat mimořádnou Valnou hromadu a Programový výbor, 
pokud to vyžadují zájmy místního partnerství. 

4) MK nejméně jednou ročně předkládá zprávu Valné hromadě o výsledcích své 
kontrolní činnosti. Do jeho kompetence spadá zejména: 

a. MK projednává výroční zprávu MP o činnosti a hospodaření 

b. MK kontroluje hospodaření MP, nahlíží do účetních knih a jiných 

dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontroluje tam 
obsažené údaje. 

c. MK dohlíží na to, že MP vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými 
pravidly, standardy MAS a SCLLD 

d. MK svolává mimořádné jednání Valné hromady a Programového 

výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS 

e. MK kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její 
dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS 

f. MK zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a 
předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a 

evaluační plán SCLLD) 

 
3. Závěrečná ustanovení 

1) Změny Jednacího řádu schvaluje Programový výbor MAS. 



 
2) Tento jednací řád Monitorovací komise byl schválen Programovým výborem 
17. ledna 2017 a nabývá účinnosti dnem schválení. 
 


