
Doplnění Metodiky – právní doporučení pro o.p.s. a ústav 
 

S odkazem na Metodiku – právní doporučení pro o.p.s. a ústav ze dne 27. 8. 2014 (dále 
„Metodika“) i s odkazem na Metodiku pro standardizaci Místních akčních skupin 
v programovém období 2014 – 2020 (dále „Metodika pro standardizaci“) se provádí toto 
doplnění Metodiky a výklad některých pojmů: 
 
Orgány MAS musí ve své struktuře odpovídat zákonu, statutu i Metodice pro standardizaci.  
 
Počet členů orgánů, které jsou uvedeny v Metodice pro standardizaci, určuje valná hromada 
(či jinak nazvaný nejvyšší orgán) příslušné společnosti, to je organizační složky. Dále v tomto 
doplnění se termín „společnost“ používá pro označení organizační složky.  
 
Pojem společnost v tomto smyslu představuje závazkový vztah dle ustanovení § 2716 a násl. 
ObčZ. 
 
Podle článku 3.3.3.3. a dalších v Metodice pro standardizaci musí statut dát prostor právě 
nejvyššímu orgánu společnosti k určení přesného počtu členů, a v tomto smyslu je třeba 
doplnit statut.  
 
Návrh na znění statutu může (a k naplnění článku 3.3.5.4. Metodiky pro standardizaci by tak 
mělo i být) dát společnost, a to správní radě jako obligatornímu orgánu o.p.s.  
 
Doplňuje se Metodika i v tom smyslu:  
 
„Návrh na strukturu i na jednací řád dává společnost, tedy MAS, a to ze svého nejvyššího 
orgánu. V tom budou zahrnuty i kompetence jednotlivých orgánů společnosti (organizační 
složky). V nejvyšším orgánu bude přijímat i jednací řád, který opět odpovídá statutu a 
Metodice pro standardizaci. 
 
Pokud je v Metodice užit na straně 9 termín „orgán“ ve vztahu k organizační složce, jedná se 
o legislativní zkratku pro organizační složku, a je tím míněna „společnost“. Tato společnost, 
organizační složka, je částí organizační struktury celé o.p.s., která je vnitřně uzavřena, má 
popsané vztahy s ostatními orgány o.p.s. Tato organizační složka má pak i své vlastní orgány.  
 
S ohledem na povinnost podřídit se Metodice pro standardizaci je třeba přenechat orgánům 
organizační složky (společnosti) iniciativu (návrhovou) k podávání návrhu na změny statutu či 
jeho znění.“ 
 
 
V Praze dne 9. 12. 2014    JUDr. Jaroslav Svejkovský, advokát 
 
 
 


