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STATUT SPOLEČNOSTI 

LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, O.P.S. 

 

Správní rada Společnosti v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, vydává aktualizované znění 

Statutu společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. v tomto znění: 

 

ČLÁNEK I.  

VZNIK SPOLEČNOSTI A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

 

Dne 27. dubna 2007 byla zakladatelskou listinou založena obecně prospěšná společnost Luhačovské 

Zálesí o.p.s. Dne 5. prosince 2019 byla zakladatelská listina aktualizována zakladatelem Společnosti. 

1. Název Společnosti:   Luhačovské Zálesí, o.p.s. 

2. Sídlo Společnosti:   763 21 Slavičín, Osvobození 25 

3. Sekretariát Společnosti:  763 26 Luhačovice, Masarykova 137 

4. IČ:     277 35 109 

5. DIČ:     CZ27735109 

6. Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 27. dubna 2007, která byla sepsána 

notářským zápisem č. NZ 106/2007. 

7. Zakladatel Společnosti:   Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 

8. Právní forma Společnosti:  obecně prospěšná společnost zřízená dle Zákona 

9. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Brně v 

oddílu O, vložky č. 329, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 8. června 2007 čj. O 329. 

10. Doba trvání Společnosti:  Společnost je založena na dobu neurčitou 

11. Společností se pro účely tohoto dokumentu rozumí Luhačovské Zálesí, o.p.s. 

12. Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 
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ČLÁNEK II .  

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI  

1. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je 

rozvoj regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, a to zejména: 

a) Koordinace rozvoje regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ a jeho turistického potenciálu, 

b) Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny regionu 

LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, 

c) Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu 

LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, 

d) Posouzení, konzultace a identifikace projektů zaměřených k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ 

ZÁLESÍ, 

e) Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, 

f) Služby při financování projektů k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, 

g) Pozitivní prezentace regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ včetně výstavní, veletržní a publikační 

činnosti, 

h) Podpora malého a středního podnikání v regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, 

i) Výchova, vzdělávání a informování veřejnosti a dětí a mládeže v regionu LUHAČOVSKÉ 

ZÁLESÍ, 

j) výkon činností destinačního managementu a destinačního marketingu v turistické oblasti 

Zlínska a Luhačovicka. 

2. Dále se společnost zřizuje za účelem realizace místní rozvojové strategie v LUHAČOVSKÉM 

ZÁLESÍ: 

a) příprava a realizace místní rozvojové strategie včetně zajištění komunitně vedeného 

místního rozvoje (dále jen CLLD), 

b) vypisování Výzev pro předkládání projektů, 

c) hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, 

d) výběr projektů pro přidělení dotace, 

e) evidence a monitorování realizace projektů, 

f) administrace a prezentace výstupů strategie, 

g) zajišťování správních a finančních záležitostí pro MAS. 

3. Společnost rovněž poskytuje služby v rámci tzv. doplňkové činnosti Společnosti. Tyto služby 

jsou realizovány v souladu s výpisem živností Společnosti dle živnostenského rejstříku. 
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ČLÁNEK II I .  

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  

 

1. Základními orgány společnosti jsou: 

a) Správní rada 

b) Dozorčí rada 

c) Ředitel a vnitřní organizace společnosti 

 

2. Povinnými orgány Místní akční skupiny (dále jen MAS) - organizační složky v rámci 

Společnosti jsou: 

a) Plénum 

b) Programový výbor 

c) Výběrová komise 

d) Monitorovací výbor 

 

3. Povinnými orgány Destinačního managementu Zlínsko a Luhačovicko (dále jen DM Z+L) - 

organizační složky v rámci Společnosti jsou: 

a) Valná hromada destinace 

b) Rada destinace 
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ČLÁNEK IV.  

SPRÁVNÍ RADA  

 

1. Členy správní rady jmenuje zakladatel. 

2. Správní rada má šest členů. 

3. Funkční období členů správní rady je tříleté, opětovné členství ve správní radě je možné. 

4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a plně svéprávná.  

V pracovněprávním vztahu k dané obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna 

třetina členů správní rady. 

5. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen 

pro úmyslný trestný čin. 

6. Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí 

radě téže obecně prospěšné společnosti. 

7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. 

V jeho nepřítomnosti určí členové správní rady předsedajícího jednání. 

8. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů však rozhoduje 

hlas předsedy správní rady. Schůze správní rady je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání 

min. 2/3 většina členů. K rozhodování o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti, a o 

společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, je nutná účast všech členů správní rady. 

K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. 

9. Správní radu společnosti svolává písemně předseda správní rady, který také stanoví čas 

konání a program zasedání. 

10. Mimořádné zasedání správní rady je povinen svolat předseda správní rady do jednoho 

měsíce po obdržení písemné výzvy kteréhokoli ze zbývajících členů správní rady, ředitele 

nebo zakladatele. Tato výzva musí obsahovat zdůvodnění požadavku na svolání 

mimořádného zasedání správní rady včetně uvedení záležitosti, která má být projednána. 

11. Zasedání správní rady se koná nejméně dvakrát ročně. 

12. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady bez práva hlasovat. Požádá-li 

zakladatel o slovo, musí mu být uděleno. 

13. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře 

a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by 

mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen 

správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že 
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s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili 

obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za 

tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a obecně prospěšnou 

společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné. 

14. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně 

prospěšná společnost: 

a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc, 

b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité 

věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona 

upravujícího veřejné zakázky, 

c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, 

d) zřizuje organizační složky společnosti, 

e) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této 

právnické osoby. 

15. Správní rada schvaluje: 

a) rozpočet obecně prospěšné společnosti, 

b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti. 

Součástí této výroční zprávy je i výroční zpráva MAS, která je organizační složkou 

společnosti, 

c) předmět doplňkových činností. 

16. Správní rada rozhoduje o: 

a) zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 zákona o obecně 

prospěšných společnostech rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou 

se převede likvidační zůstatek, 

b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, 

zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a 

nestanoví-li zakládací listina jinak. 

17. Správní rada vydává statut obecně prospěšné společnosti. By-li již vydán, navrhuje 

a schvaluje změny statutu obecně prospěšné společnosti, aktualizovaná znění statutu pak 

zakládá do sbírky listin. 

18. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena a 

na řádné hospodaření s jejím majetkem. 

19. Členství ve správní radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 
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b) úmrtím, 

c) odstoupením, 

d) odvoláním. 

20. Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství 

ve správní radě podle § 10 odst. 3 zákona o obecně prospěšných společnostech nebo porušil-

li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakládací listinu nebo statut obecně 

prospěšné společnosti nebo z jiných důvodů stanovených v zakládací listině. Zakladatel 

odvolá člena správní rady v případě, že člen správní rady byl do funkce jmenován v souvislosti 

s výkonem svého politického mandátu a tento politický mandát mu zanikl (např. v souvislosti 

se zánikem jeho funkce oprávněného zástupce obce nebo města). 

21. Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání 

dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li 

zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva 

zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo 

na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem. 

22. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni, popřípadě 

způsobem stanoveným v zakládací listině ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této 

lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí 

rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud. 

23. Členům správní rady náleží na výkon funkce odměna. Odměnu a její výši stanoví zakladatel na 

návrh ředitele. 

 

ČLÁNEK V.  

DOZORČÍ RADA  

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. 

2. Dozorčí rada má tři členy. 

3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. 

4. Pro způsob ustanovení, členství v dozorčí radě a odvolání z funkce platí shodně ustanovení o 

správní radě. 

5. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a plně svéprávná. 

6. Členství v dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže 

Společnosti. 
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7. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady, 

v jeho nepřítomnosti určí členové dozorčí rady předsedajícího jednání. 

8. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud jsou na jejím jednání přítomni alespoň dva její 

členové. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí souhlasným projevem vůle nejméně dvou jejich 

členů. 

9. Dozorčí rada: 

a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné 

společnosti, 

b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní 

činnosti, 

c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony 

a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti. 

10. Dozorčí rada je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy 

obecně prospěšné společnosti. 

11. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení 

zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky 

v činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo 

správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně 

informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. 

12. Členové dozorčí rady jsou oprávněni: 

a) kontrolovat veškerou činnost Společnosti a jejich orgánů, pracovišť a místní akční skupiny 

a jejich orgánů, 

b) připomínkovat návrh rozpočtu Společnosti, 

c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje, 

d) účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. 

13. Členství v dozorčí radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) odstoupením, 

c) odvoláním, 

d) úmrtím. 

14. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno 

slovo, pokud o to požádají. 

15. Členům dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna. Odměnu a její výši stanoví zakladatel na 

návrh ředitele. 
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ČLÁNEK VI.  

ŘEDITEL A VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI  

 

1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně 

prospěšné společnosti a jedná za společnost jako její zástupce. Ředitele jmenuje a odvolává 

správní rada. 

2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a plně svéprávná; pro 

posuzování bezúhonnosti platí obdobně § 10 odst. 3 zákona o obecně prospěšných 

společnostech. 

3. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit 

jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. 

4. Ředitel vykonává funkci ve smluvním vztahu. Pro výkon funkce ředitele platí obdobně § 10 

odst. 5 zákona o obecně prospěšných společnostech. 

5. Ředitel Společnosti odpovídá za plnění základního poslání Společnosti dle čl. II. Statutu. 

Osobně odpovídá za zpracování a předložení následujících dokumentů správní radě: 

a) návrhu ročního rozpočtu (finančního plánu), 

b) výroční zprávy a roční účetní závěrky, 

c) návrhu změn organizační struktury Společnosti. 

6. Řediteli Společnosti je zakázáno bez vědomí správní rady provádět jakékoliv aktivity, které by 

byly konkurenční k základnímu poslání Společnosti dle čl. 2 statutu. 

7. Ředitel Společnosti vydává Organizační řád Společnosti, který upravuje vnitřní organizaci 

Společnosti a předkládá jej na vědomí správní radě. 

 

ČLÁNEK  VII .  

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA  

 

1. MAS je organizační složkou Společnosti. 

2. MAS je tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické 

zájmy.  Partnery MAS jsou subjekty působící na vymezeném subregionálním území, pro něž 

MAS navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále je „SCLLD“). 

3. Partnerství v MAS je dobrovolné, přičemž MAS je otevřeným partnerstvím. 

4. Počet partnerů MAS je nejméně 21, zároveň poměr počtu členů vůči počtu obyvatel územní 

působnosti MAS je minimálně 1:2000. 
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5. Partnerem MAS se může stát každý občan starší 18-let, který je občansky bezúhonný, plně 

svéprávný, má trvalé bydliště na území působnosti MAS a splňuje podmínky stanovené 

statutem. Partnerem MAS se může stát kterákoliv právnická osoba a fyzická osoba 

podnikající se sídlem nebo provozovnou na území působnosti MAS nebo musí prokazatelně 

na území MAS místně působit (rozhodnutí o místní působnosti takového subjektu schvaluje 

Plénum). Partnerem MAS nemůže být právnická osoba, na jejíž majetek byla prohlášena 

likvidace či konkurz. 

6. Partnerství v MAS vzniká rozhodnutím Pléna na základě podané písemné přihlášky 

a uzavřené Rámcové partnerské smlouvy s MAS. 

7. Práva partnera MAS: 

a) partner je členem nejvyššího orgánu MAS – Pléna a zúčastňuje se jeho jednání, 

b) právo se aktivně účastnit na činnosti MAS, 

c) právo volit a být volen do orgánů MAS, 

d)  právo definovat svou příslušnost k zájmové skupině. 

8. Povinnosti partnera MAS: 

a) dodržovat Statut Společnosti a přijatá usnesení orgánů MAS, 

b) definovat příslušnost k některé ze zájmových skupin MAS, 

c) platit příspěvek, jehož výši stanoví Plénum, 

d) chovat se čestně vůči Společnosti a její organizační složce (MAS). 

9. Každý partner MAS je povinen písemně jmenovat své zástupce, kteří budou jeho jménem 

jednat v orgánech Společnosti. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem 

pouze jednoho povinného orgánu MAS. 

10. MAS vede seznam partnerů, ve kterém zápisy a výmazy provádí pracovníci kanceláře MAS dle 

rozhodnutí Pléna. Seznam partnerů bude zpřístupněn v tištěném provedení v kanceláři MAS, 

dále bude zpřístupněn pro interní potřebu ministerstev ČR nebo pověřených administrátorů 

programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a taktéž bude 

zveřejněn na internetových stránkách MAS. 

11. Činnost místní akční skupiny řídí vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie (SCLLD). 

12. MAS má vytvořeny vlastní povinné orgány: 

a) nejvyšší orgán – Plénum, 

b) rozhodovací orgán – Programový výbor, 

c) výběrový orgán – Výběrová komise, 

d) kontrolní orgán – Monitorovací výbor. 
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13. Na rozhodovací úrovni (MAS a její orgány) ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 

zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

14. Každá osoba, jež je členem příslušného orgánu, má právo ze své funkce odstoupit, a to 

písemným oznámením doručeným MAS. Nejvyšší organ (plénum) je povinen na svém 

nejbližším zasedání zvolit do funkce novou osobu. Odstupující člen je povinen učinit, resp. 

zajistit v rámci výkonu své dosavadní funkce všechny neodkladné úkony tak, aby MAS 

nevznikla žádná škoda. 

15. Partnertsví v MAS zaniká: 

a) vystoupením – partnerství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení partnera 

o vystoupení doručeno do sídla nebo sekretariátu MAS, 

b) vyloučením na základě rozhodnutí Pléna MAS, 

c) úmrtím - fyzické osoby, 

d) ztrátou právní subjektivity - právnické osoby, 

e) zrušením MAS. 

16. Partner může být vyloučen rozhodnutím Pléna, jestliže: 

a) se dopustí hrubého porušení zásad soužití ve společnosti, které ohrozilo její řádný chod 

nebo znehodnotilo činnost, dobré jméno či význam poslání MAS, 

b) porušuje nebo neplní povinnosti partnera vyplývající ze statutu, ačkoliv byl již písemně 

vyzván příslušným orgánem společnosti, aby od takového jednání upustil, 

c) způsobil svým jednáním MAS nikoliv nepatrnou hmotnou nebo jinou majetkovou újmu, 

d) byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný 

čin. 

 

ČLÁNEK VII I .  

PLÉNUM  

 

1. Plénum je nejvyšším orgánem MAS. 

2. Plénum tvoří všichni partneři MAS, přičemž v rámci Pléna veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Splnění této podmínky se 

zjišťuje jako podmínka usnášeníschopnosti při každém jednání Pléna a musí být zaznamenána 

v zápise ze zasedání. 

3. Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS a je 

splněna podmínka uvedená v bodě 2 tohoto článku. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu 

většiny přítomných.  
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4. Zasedání Pléna svolává nejméně jedenkrát ročně Programový výbor nebo předseda MAS. 

Mimořádné zasedání Pléna musí být svoláno v případě, že o to písemně požádá alespoň 

třetina všech členů MAS nebo kontrolního orgánu spolku, nebo v případě, kdy tak určí tento 

Statut. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. 

5. Jednání Pléna se řídí jednacím řádem. 

6. Plénum má tyto pravomoci: 

a) schvaluje jednací řád Pléna a další vnitřní předpisy MAS, pokud nejsou právním řádem 

nebo rozhodnutím Pléna svěřeny jinému orgánu MAS, 

b) schvaluje místní rozvojovou strategii (SCLLD), schvaluje způsob hodnocení a výběru 

projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, 

c) schvaluje rozpočet MAS a výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, 

d) zodpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění místní rozvojové strategie 

(SCLLD) v území působnosti MAS, 

e) zřizuje povinné orgány MAS – programový výbor, výběrovou komisi a monitorovací 

výbor, 

f) volí a odvolává členy orgánů MAS, stanovuje počty členů, jejich působnosti a pravomoci, 

způsob jejich volby a odvolávání z funkce, způsob jednání a dobu mandátu, 

g) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS, 

h) rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS, 

i) případně další rozhodnutí která se zásadním způsobem týkají činnosti MAS. 

 

ČLÁNEK IX.  

PROGRAMOVÝ VÝBOR  

 

1. Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS. 

2. Programový výbor má 5 členů. 

3. Členové Programového výboru musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani 

žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

4. Doba mandátu členů Programového výboru je čtyřletá, opakované zvolení je možné. 

5. Při rozhodování je hlasovací právo členů programového výboru rovné. 

6. Je-li členem programového výboru fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná. Je-li 

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

zastupuje. 

7. Programový výbor se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok. 
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8. Programový výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. 

Předseda programového výboru je současně předsedou MAS. 

9. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí 

rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

10. Programový výbor: 

a) připravuje aktualizace místní rozvojové strategie regionu, připravuje a schvaluje změnu 

monitorovacích indikátorů, a aktualizuje výběrová kritéria, 

b) schvaluje místní rozvojovou strategii (SCLLD), případně její změnu, schvaluje způsob 

hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, 

c) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro 

realizaci SCLLD, 

d) schvaluje výzvy k podávání žádostí, 

e) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrového orgánu, 

f) svolává nejvyšší orgán (Plénum) minimálně jedenkrát ročně. 

11. Za činnost člena Programového výboru náleží odměna dle interních předpisů. 

 

ČLÁNEK X.  

VÝBĚROVÁ KOMISE  

 

1. Výběrová komise je orgánem místní akční skupiny pro výběr projektů v rámci realizace místní 

rozvojové strategie (SCLLD). 

2. Výběrová komise má 7 členů 

3. Členy výběrové komise jmenuje z partnerů MAS Plénum s tím, že členem Výběrové komise 

musí být vždy jeden ze zástupců zájmových skupin. 

4. Dobu mandátu členů určuje Plénum na dobu jednoho roku, opakované zvolení je možné. 

5. Členové Výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně 

místně působí. Je-li členem výběrové komise fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná. 

Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou 

osobu zastupuje. 

6. Jednání Výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním. 

7. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné. 

8. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

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

10. Výběrové komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání. 
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11. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí 

rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

12. Výběrová komise: 

a) vybírá projekty na základě objektivních kritérií, 

b) stanovuje pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů místní 

rozvojové strategie SCLLD, 

c) vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci dostupné alokace a projekty náhradní. 

13. Za činnost člena výběrové komise náleží odměna dle interních předpisů. 

 

ČLÁNEK XI .  

MONITOROVACÍ VÝBOR  

 

1. Monitorovací výbor je orgánem MAS pro monitorování realizace místní rozvojové strategie 

(SCLLD). 

2. Členy Monitorovacího výboru jmenuje Plénum z partnerů MAS. 

3. Monitorovací výbor má 3 členy. 

4. Dobu mandátu členů určuje Plénum na dobu čtyř let, opakované zvolení je možné. 

5. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné. Každý člen 

Monitorovacího výboru má jeden rozhodující hlas. 

6. Monitorovací výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. 

7. Je-li členem monitorovacího výboru fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná. Je-li 

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

zastupuje. 

8. Monitorovací výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí 

rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

9. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Plénu o výsledcích své kontrolní činnosti. 

10. Monitorovací výbor: 

a) aktivně monitoruje realizované projekty a projekty realizované dle místní rozvojové 

strategie, 

b) projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, 

c) dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy 

MAS a SCLLD, 
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d) nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a může 

kontrolovat tam obsažené údaje, 

e) svolává mimořádné jednání Pléna a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy 

MAS, 

f) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování 

odvolání žadatelů proti výběru MAS, 

g) zodpovídá za monitoring a hodnocení místní rozvojové strategie (SCLLD), tj. zpracovává a 

předkládá ke schválení Programového výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD, 

h) kontroluje plnění podmínek prováděných projektů. 

11. Za činnost člena Monitorovacího výboru náleží odměna dle vnitřního předpisu. 

 

ČLÁNEK XI I .  

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU  

 

1. Hlasování prostřednictvím internetu je možné pouze v případech, kdy hrozí nebezpečí z 

prodlení v činnosti správní a dozorčí rady, případně v činnosti Programového a 

Monitorovacího výboru. V ostatních orgánech společnosti je tento způsob hlasování 

vyloučen. 

2. Pokyn k hlasování prostřednictvím internetu může dát: 

a) v činnosti správní rady předseda správní rady nebo ředitel společnosti, 

b) v činnosti dozorčí rady pouze předseda dozorčí rady nebo ředitel společnosti, 

c) v činnosti Programového výboru pouze předseda Programového výboru nebo vedoucí 

zaměstnanec pro realizaci SCLLD, 

d) v činnosti Monitorovacího výboru pouze předseda Monitorovacího výboru nebo vedoucí 

zaměstnanec pro realizaci SCLLD. 

3. Při hlasování prostřednictvím internetu je zakázáno používat skryté adresy. 

4. Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům stanoveného orgánu 

Společnosti najednou na jimi písemně sdělenou e-mailovou adresu. Spolu s touto otázkou se 

vždy zasílají tato pravidla a konkretizují se termíny uvedené v bodech 6 a 7. 

5. Každý člen svůj hlas zasílá opět všem členům stanoveného orgánu společnosti. 

6. Aby bylo hlasování platné, musí se do 72 hodin hlasování zúčastnit (souhlasit nebo 

nesouhlasit) stejný počet členů stanoveného orgánu Společnosti jako při hlasování na 

společném zasedání. Nevyjádření se (mlčení) se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na 

hlasování. 
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7. Výsledek hlasování rozešle do 48 hodin od ukončení hlasování odpovědná osoba dle bodu 2 

všem členům orgánu Společnosti. 

8. V nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti musí být výsledky hlasování uvedeny a 

zápis zveřejněn. 

 

ČLÁNEK VI I I .  

DESTINAČNÍ MANAGEMENT ZLÍNSKO A LUHAČOVICKO  (DM Z+L)  

 

1. DM Z+L je organizační složkou Společnosti. 

2. DM Z+L je tvořena partnery DM Z+L, kteří zastupují veřejné a soukromé zájmy v oblasti 

cestovního ruchu.  Partnery DM Z+L jsou subjekty působící na vymezeném subregionálním 

území zahrnující ORP Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice a Valašské Klobouky, případně na 

ně navazující území, pro něž DM Z+L aktivuje destinační management, rozvoj cestovního 

ruchu, vytváření podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti a naplnění prosperity daného 

území. 

3. Členové DM Z+L uzavírají se Společností Partnerskou smlouvu. 

4. Partnerství v DM Z+L je dobrovolné, přičemž DM Z+L je otevřeným partnerstvím. 

5. Partnerem DM Z+L se může stát kterákoliv právnická osoba a fyzická osoba podnikající se 

sídlem nebo provozovnou na území působnosti DM Z+L. Partnerem se může stát i obec nebo 

právnický subjekt z jiného území v případě prokazatelné participace na společných aktivitách 

DM Z+L. Partnerem DM Z+L nemůže být právnická osoba, na jejíž majetek byla prohlášena 

likvidace či konkurz. 

6. Práva partnera DM Z+L: 

a) partner je členem nejvyššího orgánu DM Z+L Valné hromady destinace a zúčastňuje se 

jeho jednání, 

b) právo se aktivně účastnit na činnosti DM Z+L, 

c) právo volit a být volen do orgánů DM Z+L. 

7. Povinnosti partnera DM Z+L: 

a) dodržovat přijatá usnesení orgánů DM Z+L, 

b) platit členský příspěvek, jehož výši stanoví Valná hromada destinace, 

c) chovat se čestně vůči Společnosti a její organizační složce DM Z+L. 

8. Každý partner DM Z+L je povinen písemně jmenovat své zástupce, kteří budou jeho jménem 

jednat v orgánech DM Z+L. Partner může mít i vícečlenné zastoupení, pouze však s jedním 

hlasovacím právem. 
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9. DM Z+L vede seznam partnerů, který je zpřístupněn v tištěném provedení v kanceláři DM Z+L 

a současně je zveřejněn na internetových stránkách DM Z+L (www.zlinsko-luhacovicko.cz). 

10. Činnost DM Z+L zajišťuje manažer destinace. 

11. DM Z+L má vytvořeny vlastní povinné orgány: 

a) Valná hromada destinace jako nejvyšší orgán, 

b) Rada destinace jako rozhodovací orgán. 

12. Každá osoba, jež je členem příslušného orgánu, má právo ze své funkce odstoupit, a to 

písemným oznámením doručeným DM Z+L. Nejvyšší orgán (Valná hromada destinace) je 

povinen na svém nejbližším zasedání zvolit do funkce novou osobu. Odstupující člen je 

povinen učinit, resp. zajistit v rámci výkonu své dosavadní funkce všechny neodkladné úkony 

tak, aby DM Z+L nevznikla žádná škoda. 

13. Partnertsví v DM Z+L zaniká: 

a) vystoupením – partnerství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení partnera 

o vystoupení doručeno do sídla nebo sekretariátu DM Z+L, 

b) vyloučením na základě rozhodnutí Valné hromady destinace, 

c) úmrtím - fyzické osoby, 

d) ztrátou právní subjektivity - právnické osoby, 

e) zrušením DM Z+L. 

14. Partner může být vyloučen rozhodnutím Valné hromady destinace, jestliže: 

a) se dopustí hrubého porušení zásad soužití ve společnosti, které ohrozilo její řádný chod 

nebo znehodnotilo činnost, dobré jméno či význam poslání DM Z+L, 

b) porušuje nebo neplní povinnosti partnera vyplývající ze statutu, ačkoliv byl již písemně 

vyzván příslušným orgánem společnosti, aby od takového jednání upustil, 

c) způsobil svým jednáním DM Z+L nikoliv nepatrnou hmotnou nebo jinou majetkovou 

újmu, 

d) byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný 

čin. 

 

ČLÁNEK XIV.  

MAJETKOVÉ POMĚRY A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI  

 

1. Majetek Společnosti tvoří tyto základní zdroje: 

a) vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů Společnosti, 
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b) členské příspěvky členů (partnerů) Společnosti, 

c) dotace a granty, 

d) dary a dědictví, 

e) fondy Společnosti, 

f) výnosy z vlastní činnosti, 

g) pohledávky. 

2. Majetek Společnosti může být použit pouze k cílům, pro něž byla Společnost ustanovena. 

3. Společnost hospodaří podle rozpočtu schváleného pro každý kalendářní rok. 

4. Rozpočet schvaluje správní rada po vyjádření dozorčí rady. Stejným způsobem schvaluje 

správní rada roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku. 

5. Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 30. června 

roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a 

kdykoliv k nahlédnutí v sídle Společnosti a rovněž na webových stránkách Společnosti. 

6. Účetním rokem je kalendářní rok. 

 

ČLÁNEK XV.  

ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI  

 

1. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s 

činností obecně prospěšné a hospodářské povahy. 

2. Roční účetní závěrku musí mít společnost schválenu správní radou, případně ověřenu 

auditorem. 

3. V ostatním platí pro Společnost předpisy o účetnictví a ustanovení z. č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech. 

 

ČLÁNEK XVI.  

ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI  

 

1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku. 

2. Zániku Společnosti obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez 

likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení Společnosti sloučením, splynutím či 

rozdělením; pro zánik zrušené Společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků platí příslušná 

ustanovení nového občanského zákoníku. 
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3. Společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností, rozdělit 

se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti. 

4. Společnost se zrušuje: 

a) uplynutím doby, na kterou byla založena, 

b) dosažením účelu, pro který byla založena, 

c) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení Společnosti, 

d) sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či 

více obecně prospěšné společnosti, 

e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí nabude právní moci, 

f) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek 

majetku. 

5. Rozhodnutí podle písm. c) předchozího odstavce musí správní rada oznámit písemně 

zakladatelům nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být Společnost zrušena, jinak 

toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je Společnost podle rozhodnutí správní rady 

zrušena, mohou zakladatelé toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit 

činnost Společnosti alespoň v rozsahu, který umožní plnění závazků Společnosti. 

6. Pokud zakladatelé změnili nebo zrušili rozhodnutí správní rady v době, kdy již toto rozhodnutí 

bylo oznámeno rejstříkovému soudu, musí být soudu oznámeno také rozhodnutí zakladatelů. 

Předchozí návrhy správní rady Společnosti na likvidaci, případně i jmenování likvidátora jsou 

v takovém případě neúčinné. 

7. Soud na návrh státního orgánu, zakladatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem, 

rozhodne o zrušení Společnosti a o její likvidaci, jestliže: 

a) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady, 

b) nebyly jmenovány orgány Společnosti a dosavadním orgánům skončilo funkční období 

před více než rokem, 

c) Společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v tomto Statutu po dobu delší 

než šest měsíců, 

d) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení 

kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla 

Společnost založena, 

e) Společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu se zákonem, 

f) Společnost porušuje zákon. 
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8. Zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce anebo zemře-li jediný zakladatel, 

rozhodne správní rada do 6 měsíců ode dne, kdy se o zániku nebo smrti zakladatele doví, o 

přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu; s tímto 

přechodem musí vyslovit předchozí souhlas dozorčí rada. Nerozhodne-li správní rada v 

uvedené lhůtě, rozhodne na návrh člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti anebo 

osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud. Osoba, na kterou přechází práva a 

povinnosti zakladatele, musí s tímto přechodem vyslovit souhlas. 

9. K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora. 

10. Není-li likvidátor jmenován správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud 

podle sídla Společnosti. 

11. Likvidátor zahajuje likvidaci 

a) ověřením, že zakladatelé Společnosti byli včas o likvidaci informováni, 

b) výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným k přihlášení se o svá práva a 

pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce, 

c) zveřejněním vstupu Společnosti do likvidace v Obchodním věstníku, 

d) oznámením zahájení likvidace obci, v níž Společnost sídlí, a příslušnému finančnímu 

úřadu. 

12. Postup likvidace se stanoví tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků 

Společnosti. 

13. Nepřechází-li majetek obecně prospěšné společnosti na právního nástupce (viz ust. odst. 4 

písm. d) tohoto článku) nabídne likvidátor likvidační zůstatek k převodu obci, ve které sídlí 

Společnost v likvidaci. Bezúplatně lze likvidační zůstatek převést na obec pouze za podmínky, 

že se obec smluvně zaváže jej využít v plném rozsahu k zajišťování obecně prospěšných 

služeb. 

14. Pokud obec do 30 dnů od doručení nabídky nepotvrdí písemně úmysl převzít likvidační 

zůstatek, přechází likvidační zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho předání 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije likvidační 

zůstatek k poskytování obecně prospěšných služeb. 

15. Ustanovení odst. 14 a 15 se nepoužijí v případě, že Společnost obdržela účelové finanční 

prostředky od Evropských společenství nebo jejich orgánů či organizací v rámci programu 

finanční pomoci. V takovém případě rozhodne o dispozici s likvidačním zůstatkem likvidátor 

po předchozím souhlasu příslušného orgánu státní správy. 

16. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na výmaz 

Společnosti z rejstříku. 




