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S T A N O V Y 
 

Regionální rozvojové agentury Vysočina 
 

Čl. I 

Základní ustanovení 

 

1. Regionální rozvojová agentura Vysočina (dále jen RRAV) je RRAV podle § 20f) a násl. 

občanského zákoníku (úplné znění je vyhlášeno pod č. 47/1992 Sb.), založené dne 26.07.2000 

v Jihlavě. 

2. RRAV je právnickou osobou, která nabyla právní způsobilosti zápisem do        registru RRAV 

vedeného Okresním úřadem  Jihlava dne 29.8.2000 pod č.j.: R-28/594/00-VV. 

 

 

Čl. II 

Název a sídlo RRAV 

 

1. Název RRAV zní: „Regionální rozvojová agentura Vysočina“ (zkrácený název RRA           

Vysočina, RRAV) 

2. Sídlem RRAV je město  Jihlava, Křížová 2, PSČ 586 01 

 

 

Čl. III 

Předmět činnosti RRA Vysočina 

 

Předmětem činnosti RRA Vysočina je zejména informační, koordinační, poradenská, školící        a 

zprostředkovatelská činnost v oblasti regionálního rozvoje, jakož i další činnosti povolené na 

základě živnostenských a jiných oprávnění. 
 

Předmětem činnosti RRAV je zejména : 
 

▪ Informační, koordinační, poradenská, školící a zprostředkovatelská činnost 

v oblasti regionálního rozvoje 

▪ Komplexni dotační poradenství k tuzemským i zahraničním finančním 

zdrojům 

▪ Audit projektových záměrů, projektů i žadatele 

▪ Zpracování projektových žádostí včetně finančních a ekonomických analýz 

▪ Dotační management k projektům realizovaným z podpory z tuzemských i 

zahraničních finančních zdrojů 

▪ Tvorba analytických a strategických dokumentů pro veřejný i soukromý 

sektor 

▪ Odborné poradenské služby obcím ve věci rozvoje a koordinace 

infrastrukturálních, sociálních a ekonomických projektů 

▪ Podpora přímých zahraničních investic do regionu a podpora rozvoje malého 

a středního podnikání (inovace, informační servis a vzdělávací aktivity apod.) 

▪ Technická asistence evropských programů 

▪ Rozvoj podpora a administrativní zabezpečení  přeshraniční spolupráce 
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▪ Grafické zpracování publikací, propagačních materiálů a www stránek včetně 

tisku  

▪ Pomoc při realizaci státní regionální politiky   

▪ Služby spojené s prací regionální pobočky CzechInvestu, zejména pro 

zahraniční investory  

▪ Iniciováni turistických infrastrukturních projektů – podpora turistických a 

agroturistických aktivit  

▪ Navrhování, realizace a údržba cyklotras a cyklostezek včetně značení 

▪ Realizace dopravního značení a informačních systémů v obcích 

▪ Příprava a monitoring evropských projektů  

▪ Informatika a propagace  

▪ Vzdělávání na podporu institucionální integrace s Evropskou unií  

▪ Podpora efektivní spolupráce v ekonomickém rozvoji mezi obcemi, 

institucemi a organizacemi  

▪ poskytování ostatních služeb vedoucích k efektivnímu využití majetku, který 

je ve vlastnictví RRAV nebo který má RRAV pronajatý, případně zapůjčený  

▪ zpracování účelových studií a projektových úkolů pro rozvojové potřeby 

regionů, měst a obcí 

▪ vydává tiskoviny propagující témata související s účelem a cílem Sdružení a s 

jeho aktivitami, zveřejňuje problémy a specifika historických sídel, 

 

Čl. IV 

Členství v RRAV 

 

1. Členem RRAV se může stát obec, kraj nebo jiná právnická osoba. Obec, kraj nebo jiná 

právnická osoba ucházející se o členství v RRAV podává žádost valnému shromáždění.  

Podmínkou je prokázání projevu souhlasné vůle příslušného statutárního orgánu 

žadatele o členství. 

 

2. Členství v RRAV vzniká: 

a) podpisem zakladatelské smlouvy1) 

b) rozhodnutím valného shromáždění, jímž se přijímá nový člen 

 

3. Členství ve RRAV zaniká:  

a) písemnou dohodou členů RRAV 

b) vystoupením na základě písemné výpovědi se 6ti měsíční výpovědní lhůtou, 

jejíž běh začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 

výpovědi do sídla RRAV 

c) vyloučením člena pro hrubé porušení kterékoliv členské povinnosti vyplývající 

z právních předpisů a ze stanov 

d) zánikem RRAV 

4. Při zániku členství člena ve RRAV způsoby uvedenými pod písm. a), b), c) bodu 3 tohoto 

článku mu nenáleží nárok na vrácení majetku ( zaplacené členské příspěvky a jiné 

poplatky), který do RRAV vložil ani podíl na společném majetku RRAV. Tento majetek 

je nedělitelný a zůstává ve RRAV po celou dobu jeho trvání. 

5. Při zániku členství z důvodu uvedeného pod písm. d) bodu 3 tohoto článku se postupuje 

dle čl. XIV. těchto stanov. 

 
 

 
1) § 20 g občanského zákoníku 
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Čl. V 

Práva a povinnosti členů 

 

1.   Všichni členové RRAV mají právo zejména: 

a) účastnit se valného shromáždění prostřednictvím stejného počtu delegátů s hlasem 

rozhodujícím 

b) volit orgány RRAV a navrhovat kandidaturu svých zástupců do těchto orgánů. 

c) využívat majetek, zařízení a profesionálního zázemí RRAV 

d) předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti orgánů RRAV a obdržet na ně 

odpověď 

e) být informován o činnosti RRAV 

f) podílet se na akcích pořádaných RRAV 

2.   Všichni členové RRA Vysočina jsou povinni: 

a) napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů a úkolů RRAV     vymezených 

v předmětu činnosti a vyplývajících z usnesení orgánů RRAV 

b) aktivně se  podílet na práci RRAV, zejména účastí svého delegáta v orgánech 

RRAV  

c) chránit dobré jméno RRAV, dodržovat stanovy a plnit usnesení předsednictva a 

valného shromáždění přijatá v mezích stanov  

d) platit řádně členské příspěvky ve stanovené výši a termínu 

e) neprodleně písemně informovat předsedu předsednictva o změnách svých zástupců  

v orgánech RRAV 

3. V případě, že Valné shromáždění svým usnesením osvobodí člena od placení členského 

příspěvku, má tento člen právo být zastoupen v každém orgánu 1 zástupcem 

 

 

 

Čl. VI 

Orgány RRAV 

 

Orgány RRAV jsou : 

A. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 

B. PŘEDSEDNICTVO 

C. PŘEDSEDA  

D. ŘEDITEL 

E. KONTROLNÍ KOMISE 

 

 

Čl. VII 

Valné shromáždění 

 

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem RRAV 

2. Valné shromáždění má 7 delegátů. Delegáti jsou jmenováni příslušným orgánem každého 

člena. 

3. Do jeho výlučné pravomoci patří: 

a) schvalování stanov a jejich změn 

b) určení počtu delegátů s hlasem rozhodujícím na valném shromáždění  

c) volba a odvolání členů předsednictva a kontrolní komise  

d) schvalování rozpočtu RRAV 

e) schvalování výše a formy (např. nepeněžitá plnění) členských příspěvků   

f) rozhodování o přijetí nových členů RRAV 
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g) schvalování strategických plánů a cílů RRAV  

h) schvalování roční účetní uzávěrky a rozhodování o hospodaření s majetkem   

                                RRAV 

i) rozhodování o vyloučení člena ze RRAV 

j) rozhodování o zrušení RRAV 

k) rozhodování ve věcech, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům RRAV  

l) rozhodovat o vstupu do dalších společností 
 

4. Valné shromáždění svolává Předseda RRA Vysočina.  

5. Mimořádné valné shromáždění svolá Předsednictvo RRA Vysočina 

a) kdykoliv podle potřeby 

b) na žádost nejméně jedné třetiny řádných členů RRAV nebo jednoho ze          

zakladatelů RRAV, klesne-li počet členů předsednictva pod 50 % stanoveného          

počtu členů 

c) požádá-li o to kontrolní komise svým usnesením 

 Žádost o svolání mimořádného valného shromáždění musí být podána předsednictvu 

 písemně s udáním konkrétního důvodu jeho svolání. 

 Mimořádné valné shromáždění musí být svoláno do jednoho měsíce ode dne doručení 

 žádosti. 

6. O termínu konání, místu a pořadu jednání musí být členové valného shromáždění uvědomeni 

písemně nejméně 5 dnů před jednáním valného shromáždění.  

7. Návrh pořadu jednání zpracovává předsednictvo s tím, že členové valného shromáždění 

mohou podat své návrhy na doplnění pořadu jednání o dodatkové záležitosti. Doplnění 

programu jednání je možno provést nejpozději při zahájení jednání valného shromáždění se 

souhlasem nadpoloviční většiny všech členů valného shromáždění.  

8. Valné shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li na jednání přítomny více než 2/3 všech 

jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu více než 2/3 většiny všech členů.  

9. Valné shromáždění je usnášení schopné, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina 

jeho delegátů. Valné shromáždění rozhoduje prostou většinou přítomných delegátů. K 

rozhodnutí o schválení stanov a jejich změn, návrhu na výši členských příspěvků, jakož i k 

rozhodnutím o zrušení sdružení je třeba souhlasu nejméně 3/4 většiny přítomných. 

10.  Jednání valného shromáždění zpravidla řídí předseda předsednictva RRAV.  

 

Čl. VIII 

Předsednictvo 

 

1. Předsednictvo je orgánem RRAV, který řídí jeho činnost. Předsednictvo jedná o všech 

záležitostech RRAV, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do 

kompetence valného shromáždění. 
               

Do působnosti předsednictva patří zejména: 
 

 a)   realizace usnesení valného shromáždění, 

b) zpracování návrhu rozpočtu RRAV, návrhu účetní uzávěrky za příslušný rok RRAV a 

návrh výše členských příspěvků a předkládá je valnému shromáždění ke schválení 

c) předkládání návrhů valnému shromáždění 

d) příprava a svolání řádného a mimořádného valného shromáždění RRAV (organizaci 

řádného a mimořádného valného shromáždění přenechává na úřadě RRA       Vysočina.) 

 d)  dohlížení na plnění strategických plánů a cílů RRAV 

e) schvalování a upřesňování ročních operativních plánů 

f) schvalování organizačního řádu RRAV  

g) podávání pravidelných zpráv valnému shromáždění o stavu členské základny 

h) schvalování hospodaření RRAV v rámci schváleného rozpočtu 
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i) plnění dalších úkolů daných valným shromážděním 

j) rozhodování ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny valnému shromáždění 
 

2. Předsednictvo má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Valným shromážděním. Každý 

člen RRAV musí mít v předsednictvu zastoupení. Předsednictvo ze svého středu volí 

předsedu  

3. Předseda předsednictva řídí činnost RRAV v naléhavých případech je oprávněn činit            

opatření, která jinak náleží předsednictvu. Tato opatření musí předseda předložit            

předsednictvu na jeho nejbližším zasedání ke schválení. 

Pověřený místopředseda předsednictva vykonává v době nepřítomnosti předsedy tutéž            

činnost jako předseda. 

4. Předsednictvo zasedá dle potřeby. Svolává jej předseda, zpravidla do místa sídla RRAV. 

Pozvánka na zasedání předsednictva s programem, příslušnými materiály a návrhem 

usnesení  musí být odeslána nejméně 5 dnů přede dnem tohoto zasedání. Souhlasí-li s tím 

všichni členové předsednictva, lze toto zasedání svolat prostřednictvím prostředků 

sdělovací techniky. Předseda předsednictva je povinen svolat zasedání  předsednictva vždy, 

požádá-li o to kontrolní komise svým usnesením.  

5. O průběhu zasedání předsednictva a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které             

podepisuje předseda a zapisovatel. 

6.      Předsednictvo je usnášení schopné jsou-li na jednání přítomny více než 2/3 všech jeho 

členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu více než 2/3 většiny všech členů.  

7. Předsednictvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to 

písemným hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, souhlasí-li s tím všichni 

členové předsednictva. Hlasující se pak považují za přítomné. 

8. Členové předsednictva jsou povinni vykonávat svou funkci s náležitou péčí ku prospěchu 

RRAV a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž 

prozrazením třetím osobám by způsobili újmu RRAV nebo jejím členům.   

 

Čl. IX 

Předseda 

 

 

1. Předseda je statutárním orgánem RRAV2). Předseda je volen více než 2/3 většinou všech 

členů předsednictva z jejich středu. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo 

z pověření předsedy místopředseda. 

2. Mandát předsedy zaniká : 

a) okamžikem, kdy předsednictvo obdrží jeho písemnou rezignaci 

b) ústní rezignací učiněnou na zasedání předsednictva 

c) odvoláním z funkce 

d) jmenováním nového předsedy v souvislosti s komunálními volbami, nebo volbami  

       do krajů 

e) úmrtím 

 

3. Do působnosti předsedy patří zejména: 

 

a) zastupovat RRAV navenek a v rámci svých kompetencí činit právní úkony jménem 

RRAV 

b) řídit činnost RRAV 
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c) jednat o všech záležitostech RRAV, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami 

vyhrazeny do kompetence předsednictva nebo valného shromáždění 

d) v naléhavých případech je oprávněn činit opatření, která jinak náleží předsednictvu 

nebo valnému shromáždění. Tato opatření musí předseda předložit orgánům na jejich 

nejbližším zasedání ke schválení. 

e) svolávat a řídit zasedání předsednictva  

f)  jmenovat a odvolávat ředitele RRAV včetně určování způsobu odměňování a   

      stanovení kompetencí a povinností ředitele 

g)  uzavírat manažerskou smlouvu s ředitelem  

h) schvalovat počet a složení výkonného aparátu 

 

Čl. X 

Ředitel 

2. Ředitel RRAV je za činnost RRAV odpovědný předsedovi. 

3. Do působnosti ředitele patří zejména: 

a) Činit právní úkony spojené s činností RRAV   

b) Plnit funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům RRAV    

c) Je nadřízen zaměstnancům RRAV 

d) Informuje předsednictvo o činnosti RRAV 

e) Je zodpovědný za činnost RRAV a realizuje úkoly, kterými byl předsedou pověřen 

včetně úkolů, které spadají do jeho kompetence. 

       

Mezi tyto úkoly patří zejména: 

a) zajištění plnění všech rozhodnutí v souladu se stanovami a organizačním řádem 

RRAV  

b) návrh rozpočtu a účetní uzávěrky 

c) návrh strategických plánů a cílů RRAV 

d) vydává vnitřní organizační směrnice v souladu se stanovami a organizačním řádem 

RRAV 

e) realizuje běžné hospodaření RRAV v rámci schváleného rozpočtu a zajišťuje řádné 

vedení účetnictví 

f) reprezentuje RRAV ve všech výkonných činnostech v tuzemsku i v zahraničí 

g) v případě nepřítomnosti jej zastupuje jím pověřený pracovník 

 

 

Čl. XI 

Jednání jménem RRAV 

 

Podepisovat se jménem RRAV, a tím RRAV zavazovat jsou oprávněni: 

a) samostatně předseda předsednictva 

 

nebo 

 

b) samostatně člen předsednictva v konkrétním případě na základě písemného   

            zmocnění předsedou.   

nebo 

c) samostatně ředitel v konkrétním případě na základě písemného   

            zmocnění předsedou . 
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Čl. XII 

Kontrolní komise 

 

1. Členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí           a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 

osobám by mohlo RRAV způsobit škodu. Získané informace nesmí zneužít ve svůj 

prospěch. Dohlíží na výkon působnosti předsednictva a na uskutečňování činnosti RRAV 

v souladu s předmětem jeho činnosti. 

2. Kontrolní komise provádí svoji činnost zejména na pokyn valného shromáždění, případně 

předsednictva. Kontroluje zejména plnění usnesení přijatých valným shromážděním nebo 

předsednictvem a účetní operace, zda byly prováděny v souladu s příslušnými předpisy. 

Kontroluje, zda je hospodaření s majetkem RRAV v souladu s příslušnými předpisy, 

stanovami RRAV a příslušnými vnitřními předpisy RRAV apod. Výsledky svého zjištění 

postupuje valnému shromáždění a předsednictvu formou doporučení. Vyžadují-li to zájmy 

RRAV navrhuje potřebná opatření. Kontrolní komise zastupuje RRAV vůči členům 

předsednictva v řízení před soudy nebo jinými orgány.  

3. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena předsednictva RRAV. 

4. Členové kontrolní komise se účastní valného shromáždění RRAV a jsou povinni valné 

shromáždění seznámit s výsledky své kontrolní činnosti na každém zasedání valného 

shromáždění. 

5. Kontrolní komise má 9 členů volených valným shromážděním. Členové kontrolní komise 

jsou voleni na období čtyř let. Funkční období člena však neskončí, dokud nebyl na jeho 

místo zvolen člen nový, tím není dotčeno právo člena kontrolní komise na odstoupení ze 

své funkce, a to písemným prohlášením doručeným předsednictvu. Kontrolní komise volí 

ze svého středu předsedu a  dva místopředsedy, tak aby zde byl zastoupen každý ze 

zakladatelů. 

6. Zasedání kontrolní komise se konají dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Svolává je 

předseda zpravidla do sídla RRAV. Pozvánka na zasedání kontrolní komise musí být 

odeslána nejméně 10 dnů přede dnem tohoto zasedání. Souhlasí-li s tím všichni členové 

lze toto zasedání svolat prostřednictvím prostředků sdělovací techniky. Ze zasedání 

kontrolní komise se pořizuje zápis podepsaný předsedou kontrolní komise. V zápise se 

uvede i stanovisko člena kontrolní komise, který hlasoval proti rozhodnutí kontrolní 

komise, pokud o to požádá. 

7. Kontrolní komise má 3 členy volené a odvolávané Valným shromážděním. Každý člen 

RRAV musí mít v kontrolní komisi zastoupení.  Každý člen kontrolní komise má právo 

odstoupit ze své funkce, a to písemným prohlášením doručeným předsednictvu. Funkční 

období člena však neskončí, dokud nebyl na jeho místo zvolen člen nový. Kontrolní komise 

volí ze svého středu předsedu. 

8. Zástupce kontrolní komise se povinně účastní jednání předsednictva RRAV. 

9. Místopředseda kontrolní komise vykonává v době nepřítomnosti předsedy tuto činnost 

jako předseda. 

10. Zasedání kontrolní komise jsou neveřejná. Na pozvání je každý člen orgánů RRAV 

povinen se zasedání zúčastnit 

11. Kontrolní komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.       

 

Čl. XIII 

Financování a hospodaření RRAV 

 

1. Příjmy RRAV tvoří: 

a) příjmy z členských příspěvků 

b) fondy, granty, dotace 
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c) podpůrné prostředky a dary  

d) příjmy získané vlastní činností RRAV. 

e) ostatní příjmy 

2. RRAV má vlastní majetek. Postup při hospodaření s majetkem RRAV upravují předpisy 

a normy ( Zákon o účetnictví 563/91 Sb, vyhl. MF – V/20531/92, v aktuálním znění. 

Finanční hospodaření se řídí schváleným rozpočtem. 

3. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok.  

4. RRAV vede účetnictví v souladu s platnou legislativou pro neziskové organizace. 

 

Čl. XIV 

Zánik RRAV 

RRAV zaniká dnem výmazu z registrace. 

Zániku RRAV předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jeho             jmění 

na právního nástupce. 

Likvidace se rovněž nevyžaduje, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek 

majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení žádný majetek. 

1. RRAV zaniká: 

a) dnem uvedeným v rozhodnutí valného shromáždění o zrušení RRAV, jinak dnem, kdy 

bylo toto rozhodnutí přijato 

b) dnem uvedeným v rozhodnutí valného shromáždění o sloučení, splynutí nebo rozdělení 

RRAV na jiný právní subjekt, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato 

c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení RRAV, jinak dnem, kdy bylo toto 

rozhodnutí nabylo právní moci 

d) dnem prohlášení konkursu nebo zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku 

2. Nepřešlo-li celé jmění RRAV na právního nástupce nebo bylo-li RRAV zrušeno bez             

právního nástupce, provede se likvidace RRAV, a to v souladu s ust. § 70 a násl.            

Obchod. Zák. 

3. Při zániku RRAV se v první řadě vypořádají závazky vůči nadnárodním rozvojovým 

programům, dále se vypořádají závazky vůči státu a poté se vypořádají závazky vůči            

ostatním věřitelům. 

4. Případný zůstatek po vypořádání pohledávek všech věřitelů se rozdělí mezi členy            

RRAV v poměru odpovídajícímu jejich členským příspěvkům zaplaceným za dobu            

trvání jejich členství ve RRAV 

 

 

Čl. XV 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Činnost RRAV, která není těmito stanovami podrobněji definována, se řídí platnými 

obecně závaznými předpisy. 

2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat každý člen RRAV, předsednictvo 

nebo kontrolní komise, a to prostřednictvím orgánu - předsednictva, který svolává valné 

shromáždění. 

3. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valné shromáždění. Číslované změny         a 

doplňky stanov podléhají registraci.   

  

 

 

 

 


