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STATUT 

Jihočeské rozvojové o.p.s.  

(dále též jen „JR“) 

úplné znění ke dni 6. listopadu 2012  
 

Čl. I. 
Základní ustanovení 

1. JR je právnickou osobou zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností 
vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, IČO: 260 77 540, společnost 
byla zapsána k 30.6.2004. 

2. Posláním JR je rozvoj Jihočeského kraje. 

3. Sídlo JR: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 

4. JR byla zřízena na dobu neurčitou. 

 
Čl. II. 

Obecně prospěšné služby a způsob jejich poskytování 

1. JR poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 

- podpora sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje  - podpora rozvoje 
podnikání, 

- podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji, 

- podpora přeshraniční meziregionální spolupráce – navazování kontaktů, společné 
akce, výměna informací, 

- komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti v Jihočeském kraji, 

- podpora rozvoje lidských zdrojů. 

2. Výše uvedené veřejně prospěšné služby poskytuje JR formou:  

- realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů, grantových programů 
(krajských i národních), 

- bezplatného či úplatného poradenství, 

- organizace akcí určených široké veřejnosti, 

- školící a lektorské aktivity určené široké veřejnosti, 

- bezplatného informačního servisu. 

3. Určený druh poskytovaných obecně prospěšných služeb je možno měnit rozhodnutím 
zakladatele nebo správní rady se souhlasem zakladatele. Návrhy na změny služeb 
může podávat zakladatel, kterýkoliv člen správní a dozorčí rady nebo ředitel.  

 

Čl. III 
Správní rada JR 

1. Správní rada JR má tři (3) členy. Členy správní rady jmenuje společnost 
DfK Group a.s., IČ: 280 69 234 (dále též jen „Volitel“). 

2. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě se 
připouští. V pracovně právním vztahu ke společnosti může být pouze jedna třetina 
členů správní rady. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí 
radě. Člen správní rady může být za výkon funkce odměňován. Odměnu člena 
správní rady určuje Volitel.  
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3. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání 
správní rady. 

4. Správní rada je usnášeníschopná, je-li  přítomna nadpoloviční většina všech jejích 
členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy správní rady. K přijetí rozhodnutí správní rady je ve všech 
záležitostech třeba souhlasu většiny přítomných členů.  

5. Správní rada se schází min. 2 x ročně. 

6. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým 
JR: 

- nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc, 

- nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u 
movitě věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu 
podle zákona upravujícího veřejné zakázky,  

- nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, 

- zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do 
této právnické osoby.   

7. Správní rada:  

- schvaluje rozpočet obecně prospěšné společnosti,  

- schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, 

- schvaluje předmět doplňkových činností, 

- rozhoduje o zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné 
společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,  

- rozhoduje o přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zanikne-li 
zakladatel bez právního nástupce,  

- rozhoduje o vydání statutu obecně prospěšné společnosti.  

 

Čl. IV.    
Dozorčí rada JR 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada má tři (3) členy. Členy 
dozorčí rady jmenuje Volitel.  

2. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 

3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě  se 
připouští. 

4. Dozorčí rada se schází min. 2 x ročně. 

5. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích 
členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je ve všech 
záležitostech třeba souhlasu většiny přítomných členů. 

6. Do působnosti dozorčí rady náleží:  

- přezkoumávat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,  

- nejméně jednou ročně podávat zprávu správní radě a řediteli o výsledcích své 
kontrolní činnosti,  

- dohlížet na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací 
listinou společnosti.  
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7. Dozorčí rada je oprávněna: 

- nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, 

- svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti,  

- podávat návrh na změnu obecně prospěšných služeb,  

- podávat návrh na kooptaci nového člena správní rady společnosti,  

- účastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním vždy, když má být jednáno 
o návrhu dozorčí rady v souladu s ustanovením zákona o obecně prospěšných 
společnostech nebo zakládací listiny.  

8. 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 ke zjednání nápravy. Není-li náprava 
zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.   

 
Čl. V. 

Ředitel JR 

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím 
jménem. Podepisování za společnost se děje vždy tak, že ředitel připojí 
k nadepsanému nebo vytištěnému názvu společnosti svůj podpis.   

2. Ředitel je povinen řídit běžný chod společnosti, obstarávat financování činnosti 
společnosti a vykonávat úkoly, které mu byly uloženy správní radou, a plnit její 
pokyny.  

3. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. 

4. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se 
zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.  

5. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Ředitel má za výkon své funkce právo 
na odměnu za podmínek sjednaných ve smlouvě, kterou se zakládá smluvní poměr 
mezi ním a společností. Výši odměny ředitele určuje správní rada. 

6. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.  

 
Čl. VI. 

Hospodaření 

1. Společnost financuje svou činnost zejména z peněžitého vkladu zakladatele, 
z poplatků za služby, z dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu územních 
samosprávných celků nebo ze státního fondu, z dotačních programů Evropské unie, 
z darů fyzických a právnických osob, ze zisku z doplňkových činností a z dalších 
zdrojů v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

2. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělovat náklady a výnosy 
spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými 
službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou 
společnosti.  

 
Čl. VII. 

Výroční zpráva  

1. JR vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který 
stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období.  
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2. Společnost je povinna uložit do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do 
sbírky listin a uveřejnit ji na internetových stránkách společnosti. 

3. Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí 
obsahovat také informace: 

- o všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně 
prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,  

- o lidských zdrojích,  

- o výnosech v členění podle zdrojů,  

- o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni,  

- o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o 
jejich struktuře,  

- o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb, pro plnění doplňkových  činností a na vlastní činnost obecně 
prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů 
správní a dozorčí rady,  

- o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o 
změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.  

 
Čl. VIII 

Zánik společnosti 

1. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v § 8 odst. 1 zákona o obecně 
prospěšných společnostech: 

- dosažením účelu, pro který byla založena,  

- dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné 
společnosti,  

- vnitrostátní fúzí nebo rozdělením,  

- dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, 
jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,  

- prohlášením konkursu na její majetek.  

2.  Společnost může být zrušena bez likvidace jen v rámci vnitrostátní fúze s jinou 
obecně prospěšnou společností nebo v rámci rozdělení se vznikem nových obecně 
prospěšných společností. V ostatních případech zrušení společnosti musí být 
provedena likvidace společnosti, která předchází zániku společnosti. 

 
Čl. IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento statut  nabývá účinnosti dnem vydání správní radou JR, dne 6. listopadu 2012.  

 

 

 

____________________________ 

Lenka Suková 

předsedkyně správní rady  
Jihočeské rozvojové o.p.s. 


