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STANOVY 
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. 

 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. (dále RDMKV) je dobrovolným sdružením organizací 

dětí a mládeže v kraji Vysočina reprezentujícím jejich zájmy. 
2. RDMKV byla založena 16. 10. 2001. Do 31. 12. 2013 byla registrována jako občanské sdružení u 

Ministerstva vnitra ČR dne 22. 2. 2001 pod č. j. VS/1-1/46230/01-R. 
3. RDMKV sídlí na adrese Františka Hrubína 753, Třebíč, PSČ 674 01 
4. Statutárním orgánem RDMKV je řádně zvolený předseda představenstva RDMKV. Předseda 

představenstva RDMKV může na základě plné moci pověřit jednáním místopředsedu 
představenstva RDMKV nebo jiného člena představenstva RDMKV. Podepisování za RDMKV se 
uskutečňuje tak, že jednající osoba k názvu spolku připojí své jméno podpis s dodatkem 
označující jeho funkci a razítko spolku.  

5. Volební období všech orgánů spolku je tříleté. 
6. Pro potřeby stanov se pojmem „organizace“ rozumí právnické osoby založené na základě 

občanského zákoníku. 
 

II. CÍLE A ČINNOST RDMKV 
 

1. Cílem RDMKV  je: 

 sdružovat členy na základě suverenity a rovnoprávnosti a za předpokladu plného 
respektování práv a zájmů spolků působících nebo majících sídlo na území Kraje Vysočina; 

 ve spolupráci se všemi členy RDMKV a orgány veřejné správy prosazovat podmínky pro 
práci organizací působících v oblasti práce s dětmi a mládeží; 

 podporovat demokratické a rovnoprávné vztahy mezi těmito organizacemi a jejich 
spolupráci; 

 aktivně se zapojit do mezinárodní spolupráce; 

 obhajovat zájmy všech dětí a mládeže v Kraji Vysočina bez ohledu na jejich členství 
v organizaci i dětí a mládeže neorganizovaných; 

 mediálně podporovat a propagovat aktivity zaměřené na volnočasové aktivity dětí a 
mládeže; 

 organizovat vzdělávání dospělých (vedoucích dětských kolektivů) za účelem zkvalitnění 
jejich práce ve prospěch dětí a mládeže a organizovat další semináře a kurzy 

 realizovat činnosti zaměřenou na kvalitní využití volného času dětí a mládeže 
2. Hlavní činnost RDMKV: 

 aktivity směřované do členské základy RDMKV 
o účast na jednáních pracovních skupin, komisí, ve správních řízeních a dalších 

jednáních týkajících se volnočasových aktivit dětí a mládeže; 
o konzultace a poradenství ve prospěch organizací působících v oblasti 

volnočasových aktivit dětí a mládeže; 
o publikační činnost – vydávání periodických i neperiodických publikací; 
o informační činnost – vyhledávání a předávání informací pro organizace působící 

v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže; 
o propagační a popularizační činnost - pořádání výstav, kulatých stolů, mediálních 

kampaní a realizace dalších aktivit zaměřených na propagaci volnočasových aktivit 
dětí a mládeže; 

o pořádání vzdělávacích akcí - jednodenní a pobytové přednášky, semináře, 
krátkodobé i dlouhodobé kurzy, exkurze. 
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3. Vedlejší činnost RDMKV: 

 aktivity směřované mimo členskou základu RDMKV 
o konzultace a poradenství ve prospěch organizací působících v oblasti 

volnočasových aktivit dětí a mládeže; 
o publikační činnost – vydávání periodických i neperiodických publikací; 
o informační činnost – vyhledávání a předávání informací pro organizace působící 

v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže; 
o o propagační a popularizační činnost - pořádání výstav, kulatých stolů, mediálních 

kampaní a realizace dalších aktivit zaměřených na propagaci volnočasových aktivit 
dětí a mládeže; 

o pořádání vzdělávacích akcí - jednodenní a pobytové přednášky, semináře, 
krátkodobé i dlouhodobé kurzy, exkurze. 

 
III. ČLENSTVÍ 

 
1. Členství v RDMKV je pouze kolektivní. 
2. Členem RDMKV se může stát každá právnická osoba založená na základě občanského zákoníku, 

která: 

 má volené orgány; 

 má své stanovy nebo jiné zakládací dokumenty v souladu se stanovami RDMKV; 

 pracuje s dětmi a mládeží celoročně a pravidelně, přičemž za pravidelnou činnost je 
považována systematická práce sdružení nebo jeho základních článků v průběhu roku 
s frekvencí minimálně jedenkrát měsíčně. 

3. Členská organizace vystupuje vůči RDMKV jako celek a je považována za jednoho člena. 
4. Členství v RDMKV vzniká schválením řádně předložené přihlášky představenstvem RDMKV a po 

zaplacení členského příspěvku. 
5. Představenstvo RDMKV může řádně předloženou přihlášku odmítnout, pokud je v rozporu s čl. 

(3) a odst. (2) těchto stanov. 
6. Členství v RDMKV zaniká: 

 písemným oznámením člena o vystoupení RDMKV; 

 neprodloužením členství a nezaplacením členského příspěvku do 31. 1. běžného roku; 

 rozhodnutím valného shromáždění o vyloučení člena při zvlášť hrubém poškození jiného 
člena RDMKV či porušením těchto stanov nebo dobrého jména RDMKV; 

 zánikem člena – právnické osoby. 
7. RDMKV vede aktuální seznam členů, který je zveřejněn na webových stránkách RDMKV. 
8. Členové  RDMKV mají právo: 

 podílet se na činnosti RDMKV; 

 svobodně vyjadřovat své názory a stanoviska k činnosti RDMKV; 

 vyvíjet vlastní činnost bez zásahů ze strany RDMKV; 

 být pravidelně a zevrubně informováni o činnosti všech orgánů RDMKV; 

 účastnit se prostřednictvím svých zástupců ustanovených dle stanov RDMKV na jednání 
orgánů RDMKV a navrhovat zástupce do orgánů RDMKV; 

 vystoupit stanoveným způsobem z RDMKV. 
9. Členové RDMKV mají povinnost: 

 udělit svým zástupcům v orgánech RDMKV oprávnění jednat v patřičném rozsahu jménem 
člena; 

 dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy RDMKV; 

 platit členské příspěvky (do 31. 1. běžného roku). 
RDMKV plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami 
nebo zakládacími a zřizovacími listinami a není jim žádným způsobem nadřízena. 
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IV. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ RDMKV 
 
1. Nejvyšším orgánem RDMKV je valné shromáždění RDMKV (dále jen VS ), které je tvořeno jedním 

zástupcem každé jednotlivé členské organizace, bez ohledu na počet fyzických a právnických 
osob sdružených v té které organizaci. 

2. Každý zástupce má na VS jeden hlas. 
3. Mimo delegovaných členů VS mohou všichni členové RDMKV vyslat další své zástupce na jednání 

VS s hlasem poradním. 
4. Údaje, které opravňují k zastoupení v orgánech RDMKV, jsou předkládány zájemcem o členství 

na oficiálním formuláři přihlášky. RDMKV bude s nimi nakládat dle zákona 101/2000 Sb. o 
ochraně dat. 

5. Zasedání VS svolává předseda představenstva RDMKV nejméně jedenkrát ročně a dále vždy, 
když o to písemně požádá alespoň jedna třetina členských sdružení. 

6. Valné shromáždění je svoláváno zpravidla elektronickou poštou alespoň 2 týdny předem. 
7. VS je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců členských organizací. 
8. Pokud se VS nesejde v usnášeníschopném počtu, je svoláno náhradní valné shromáždění se 

začátkem 60 minut po stanoveném začátku řádného valného shromáždění. Náhradní valné 
shromáždění je usnášeníschopné v počtu přítomných zástupců. Náhradní valné shromáždění se 
řídí programem uvedeným na pozvánce na valné shromáždění. Tento program nesmí být na 
náhradním valném shromáždění doplňován nebo jinak měněn. 

9. Ve výhradní kompetenci VS je: 

 rozhodnout o změně stanov RDMKV; (3/5 většinou) 

 rozhodnout o vyloučení člena z RDMKV; (3/5 většinou) 

 rozhodovat o počtu členů představenstva RDMKV; 

 volit předsedu a další členy představenstva RDMKV; 

 volit členy kontrolní komise; 

 volit členy rozhodčí komise 

 rozhodovat o výši členských příspěvků; 

 schvalovat rozpočet RDMKV; 

 rozhodnout o zániku RDMKV (3/5 většinou).  
10. VS dále: 

  přijímá usnesení závazná pro činnost všech orgánů RDMKV; 

 schvaluje plán činnosti RDMKV na příslušné období; 

 schvaluje výroční zprávu RDMKV; 

 schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření RDMKV; 

 schvaluje zprávu kontrolní komise. 
11. VS může dále zřizovat stále pracovní komise, jmenovat a odvolávat jejich členy a vedoucí, 

pověřovat je úkoly, delegovat jim pravomoci, řídit a kontrolovat jejich činnost. 
12. Není-li uvedeno jinak usnesení jsou přijata, jestliže se pro přijetí vysloví nadpoloviční většina 

přítomných zástupců organizací. 
13. Pro závažná rozhodnutí v období mezi valnými shromážděními je zřízen institut elektronického 

hlasování. V takovém případě obešle předseda RDMKV jednotlivé zástupce členských organizací 
elektronickou poštou. Za platný hlas je považován, ten, který je doručen ve stanoveném 
termínu. E-maily s hlasy jednotlivých zástupců členský sdružení je nutno zálohovat pro 
případnou pozdější kontrolu. 

 elektronické hlasování je využito v případě, že je nutno rozhodnout v časové tísni nebo 
kdy by svolání valného shromáždění bylo ekonomicky a časově neefektivní; 

 pro odpovědi ponechána lhůta 3 – 5 dní; 

 při odeslání mailu s otázkou pro hlasování je nutné vyžádat si zprávu o doručení; 

 otázku je nutné položit jednoznačně, aby nemohlo dojít k omylu; 
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 v mailu s otázkou pro hlasování je nutné popsat způsob hlasování (ANO, NE, ZDRŽEL SE); 

 nereagování je pro potřeby elektronického hlasování považováno za souhlas. 
 

V. PŘEDSTAVENSTVO RDMKV 
 

1. Představenstvo RDMKV je výkonným orgánem valného shromáždění, který řídí činnost 
RDMKV v době mezi zasedáními VS a plní úkoly VS uložené. 

2. Představenstvo se skládá z předsedy, místopředsedy, a členů, v celkovém počtu nejméně 5 
osob (vždy lichý počet) – počet členů představenstva stanovuje VS. 

3. V čele představenstva stojí a jeho činnost řídí předseda představenstva RDMKV zvolený VS 
podle volebního řádu přijatého VS. Jeho mandát vzniká okamžikem zvolení a zaniká 
okamžikem zvolení nového předsedy po uplynutí mandátu. O případné předčasné volbě 
předsedy může rozhodnout VS. 

4. Předsedu v jeho nepřítomnosti nebo v případě, že tento nemůže svojí funkcí vykonávat, 
zastupuje místopředseda, případně další pověřený člen Představenstva RDMKV. 

5. Pokud předseda odstoupí z funkce, zastává jeho funkci místopředseda do řádné volby nového 
předsedy. 

6. Pokud místopředseda odstoupí z funkce, zastává jeho funkci povřený členy představenstva do 
řádné volby nového místopředsedy. 

7. Představenstvo RDMKV je voleno VS podle volebního řádu přijatelného VS. Jeho činnost 
vzniká okamžikem zvolení a zaniká okamžikem zvolení nového představenstva po uplynutí 
mandátu. O případném odvolání a volbě nového člena představenstva může rozhodnout VS. 

8. Jednání představenstva svolává jeho předseda (případně místopředseda) dle aktuální 
potřeby, nejméně však třikrát do roka. 

9. Na jednání představenstva má každý zvolený zástupce jeden hlas. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy. 

10. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
11. Jednání představenstva jsou otevřená zástupcům jednotlivých členských organizací s hlasem 

poradním. 
14. Pro závažná rozhodnutí v období mezi jednáními představenstva je zřízen institut 

elektronického hlasování. V takovém případě obešle předseda RDMKV jednotlivé zástupce 
členských organizací elektronickou poštou. Za platný hlas je považován, ten, který je doručen 
ve stanoveném termínu. E-maily s hlasy jednotlivých zástupců členský sdružení je nutno 
archivovat pro případnou pozdější kontrolu. 

 elektronické hlasování je využito v případě, že je nutno rozhodnout v časové tísni nebo 
kdy by svolávání valného shromáždění bylo ekonomicky a časově neefektivní; 

 pro odpovědi ponechána lhůta 3 – 5 dní; 

 při odeslání mailu s otázkou pro hlasování je nutné vyžádat si zprávu o doručení; 

 otázku je nutné položit jednoznačně, aby nemohlo dojít k omylu; 

 v mailu s otázkou pro hlasování je nutné popsat způsob hlasování (ANO, NE, ZDRŽEL SE); 

 nereagování je pro potřeby elektronického hlasování považováno za souhlas. 
12. Představenstvo může zřizovat pracovní skupiny, jmenovat a odvolávat jejich členy a vedoucí, 

pověřovat úkoly, delegovat jim pravomoci, řídit a kontrolovat jejich činnost. 
 

VI.  KONTROLNÍ KOMISE 
 

1. Členy kontrolní komise (dále jen KK) volí na svém jednání valné shromáždění. 
2. Počet členů KK stanoví VS, minimálně však 3 (vždy lichý počet). 
3. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v představenstvu RDMKV a v rozhodčí 

komisi. 
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4. V kontrolní komisi nemůže být zastoupen více než jeden zástupce konkrétní členské 
organizace. 

5. KK volí ze svého středu předsedu a místopředsedu kontrolní komise. Předseda KK zodpovídá 
za její činnost a je oprávněn jednat jménem KK. 

6. KK kontroluje hospodaření a činnost RDMKV. Povinností předsedy KK je neprodleně 
informovat představenstvo o zjištěných závadách. 

7. Předseda nebo místopředseda KK se mohou účastnit jednání představenstva RDMKV s hlasem 
poradním. 

8. Jednání KK svolává její předseda (případně místopředseda) dle aktuální potřeby, nejméně 
však jednou do roka. KK může rovněž svolat předseda RDMKV. Jednání KK je 
usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

 
VII. ROZHODČÍ KOMISE 

 
9. Členy rozhodčí komise (dále jen RK) volí na svém jednání valné shromáždění. 
10. Počet členů RK stanoví VS, minimálně však 3 (vždy lichý počet). 
11. Členství v rozhodčí komisi je neslučitelné s členstvím v představenstvu RDMKV a v kontrolní 

komisi. 
12. V rozhodčí komisi nemůže být zastoupen více než jeden zástupce konkrétní členské 

organizace. 
13. RK volí ze svého středu předsedu a místopředsedu rozhodčí komise. Předseda RK zodpovídá 

za její činnost a je oprávněn jednat jménem RK. 
14. Předseda nebo místopředseda RK se mohou účastnit jednání představenstva RDMKV s hlasem 

poradním. 
15. Jednání RK svolává její předseda (případně místopředseda) dle aktuální potřeby, nejméně 

však jednou do roka. RK může rovněž svolat předseda RDMKV. Jednání RK je 
usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

 
VIII. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ 

 
1. Majetek, který nabude RDMKV jako celek, je ve vlastnictví RDMKV. S tímto majetkem 

disponuje RDMKV na základě směrnic přijatých představenstvem. 
2. Majetek členů zůstává vstupem do RDMKV nedotčen. Jmění, které člen RDMKV nabude 

vlastní činností v průběhu svého členství je členstvím nedotčeno. Členské organizace jsou 
finančně nezávislé na RDMKV, neodpovídají za závazky RDMKV a  RDMKV neodpovídá za 
závazky svých členů. 

3. Majetek získaný RDMKV může být na základě rozhodnutí VS rozdělen mezi členy RDMKV dle 
pravidel dohodnutých VS. 

4. RDMKV hospodaří s prostředky, které získala 

 z členských příspěvků členů 

 z vlastní činnosti 

 z grantů a dotací 

 z výnosů jmění 

 z dalších příjmů, pokud neodporují obecně závazným právním předpisům a stanovám 
RDMKV 

5. Hospodaření RDMKV probíhá na základě schváleného rozpočtu a dalších směrnic schválených 
valným shromážděním. 

 
 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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1. Pokud některý člen představenstva nebo revizní komise odstoupí v průběhu volebního 
období, dojde k doplnění náhradníkem zvoleným představenstvem. Zvolený náhradník 
vykonává svoji funkci až do nejbližšího valného shromáždění, kde je řádně zvolen nový 
člen. Tomu se jeho funkční období úměrně krátí.   

2. Veškerá odvolání lze podat představenstvu RDMKV písemnou formou do 30 dnů od 
přijetí rozhodnutí proti kterému odvolání směřuje. 

3. Tyto stanovy byly schváleny Valným shromážděním RDMKV v Havlíčkově Brodě dne 26. 
11. 2015, a jsou platné od 1. 1. 2016. 

 
 
 

 
Jan Burda – předseda představenstva RDMKV 

 


