
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.  je obecně prospěšnou společností, 
jejímž zakladatelem je Regionální sdružení Šumava, zájmové sdružení právnických 
osob. Hlavní činnosti RRA Šumava jsou aktivity vedoucí k regionálnímu rozvoji 
regionu Šumava, vyhledávání, posuzování a zpracování projektů, finanční služby a 
poradenství, koordinace zpracování rozvojových studií regionu, tvorba databanky, 
koordinace a rozvoj cestovního ruchu v regionu Šumava, propagace regionu, činnost 
v oblasti osvěty, výchovy a vzdělávání. 
 
Nabízíme: 
• Vyhledávání grantů a poradenství v oblasti dotačních programů EU, ČR   
• Zpracování a management projektů  
• Poradenství a servis pro podnikatele, zpracování podnikatelských záměrů   
• Zpracování rozvojových studií obcí a studií proveditelnosti  
• Spolupráce při tvorbě a tvorba strategických rozvojových koncepcí a akčních 

plánů 
• Destinační management, rozvoj nabídek v cestovním ruchu, regionální a 

místní marketing, průzkum trhu, tvorba informačních databází 
• Environmentální vzdělávání a osvěta 
• Organizace seminářů, přednášek a vzdělávacích kurzů  
 
Cílové skupiny: 
• Města a obce  
• Sdružení a neziskové organizace  
• Podnikatelé  
 
 
Hlavní kancelář Stachy  
384 73 Stachy 422 
tel.: +420 380 120 261 
fax: +420 380 120 272 
mobil: +420 731 768 125 
e-mail: info@rras.cz 
 
Pobočky : 
Sušice 
tel./fax : +420 378 774 747 
e-mail: kuda@rras.cz 
Domažlice, Horšovský Týn 
tel.: +420 379 720 278 
e-mail: fedorov@rras.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Zaměstnanci RRA Šumava, o.p.s. k 31.12.2018 
 
Hlavní kancelář Stachy: 
Ředitel      1 (HPP) 
Zástupce ředitele + účto   1 (DPČ) 
Projektoví manažeři    4 (1x HPP, 3x DPČ/ZMR) 
 
Pobočky Sušice, Domažlice 
Projektoví manažeři    1 (HPP) 
 
 
 
Složení Správní a Dozor čí rady RRA Šumava, o.p.s. k 31.12.2018  
Správní rada 
Předseda: Petr Zahrádka 
Členové: paní Stanžovská a pánové Kantořík, Roučka, Kutil, Picka, Fastner, 

Juriga, Hubený 
 
Dozorčí rada 
Předseda: Ladislav Macka 
Členové: paní Barantálová a pánové Petrů, Jukl, Stráský, Malát, Kotal 
 
Jednání Správní rady se uskutečnilo dne 19.1.2019 a 15.6.2019 v sídle RRA 
Šumava, o.p.s. ve Stachách. Jednání Dozorčí rady se uskutečnilo dne 19.1.2019 a 
15.6.2019 v sídle RRA Šumava, o.p.s. ve Stachách. Na programu jednání bylo 
projednání Zprávy o činnosti za rok 2017, vyúčtování rozpočtu za rok 2017, vč. 
zprávy auditora za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018, aktivity pro rok 2018/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 

 
 

 
 
V roce 2018 byl Jihočeským krajem poskytnut příspěvek na provoz turistického 
destinačního managementu ve výši Kč 400 tis. Příspěvek byl využit na krytí části 
mezd pracovníků vykonávajících činnost v oblasti cestovního ruchu.  
Účelem projektu je průběžná a systematická propagace a prezentace Jihočeského 
kraje, která se odehrává v několika rovinách. V rovině rozvojových aktivit se jedná o 
spolupráci při tvorbě rozvojových dokumentů, dále pak v účasti v různých komisích. 
Další rovinou jsou pak aktivity spojené s cestovním ruchem, kde RRA Šumava, o.p.s. 
je destinačním managementem pro oblast Šumavy. Zde se jedná o tvorbu 
koncepčních dokumentů, certifikaci originálních produktu, vydávání novin Doma na 
Šumavě, kalendáře akcí, apod.  
 
 

 
 
  

 
 

V roce 2018 probíhala administrace 2 projektů řešící VHI (ČOV a kanalizace 
Stachy, Rekonstrukce ČOV Vlkonice). Dále byl připraven a podán 1 nový projekt 
řešící výstavbu kanalizace v obci Sedlice na Domažlicku, u 3 projektů zaměřených 
na revitalizaci a zakládání zeleně probíhala jejich administrace (Zdíkov, Vacov, 
Jihočeské muzeum).  Celková hodnota administrovaných projektů se blíží 70 mil Kč 
bez DPH.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



   
 

 
 
 
 
 
Do 4. výzvy MAS Šumavsko byly podány a úspěšně zrealizovány 2 projekty 

řešící vznik a modernizaci odborných učeben základních škol (Odborné učebny ZŠ 
Zdíkov a Jazyková učebna ZŠ Smetanova Vimperk).  

 
 
Předložením závěrečného vyúčtování byly ukončeny 3 projekty zaměřené na 

vznik malých vodních nádrží (dotační titul MZE).  
 
Pokračovala administrace projektů podpořených ze 7. výzvy IROP zaměřené 

na územní plánování (projekty Územní studie veřejných prostranství a Územní studie 
krajiny ORP Vimperk).  

 
Z IROP byly rovněž podpořeny i další administrované projekty – oba řešily 

pořízení techniky (CAS) pro SDH obcí.  
 
Během roku bylo podáno několik žádostí do Grantového programu Jčk.  
 
Současně byla započata práce na projektech, které budou odevzdány v roce 

2019. (OPŽP, IROP, PRV).  
 
 

 
Součástí projektové činnosti je i příprava a realizace výběrových řízení v souladu 
s pravidly příslušného dotačního titulu. Je nutné zdůraznit, že ne vždy nechává 
investor výběrové řízení vyhotovit zpracovateli žádosti, proto počet výběrových řízení 
je mnohem menší než počet podaných a schválených žádostí o dotaci. Naopak bylo 
realizováno několik výběrových řízení v souvislosti s realizací projektů, u kterých 
RRA Šumava žádost o dotaci nezpracovávala. V průběhu celého roku 2016 
zpracovávala RRA Šumava výběrová řízení převážně pro obce, tak i pro soukromé 
podnikatele.  V následující části je přehled rozpracovaných a dokončených 
výběrových řízení. 

 
 
Oprava kanalizační sítě Strážný – investor městys Strážný 
Odborné učebny pro výuku vybraných předmětů – investor obec Zdíkov 
Kanalizace Zapotok a Hadrmon – investor obec Zdíkov 
Místní komunikace Prášily – investor obec Prášily 
Revitalizace zeleně v obci Vacov – investor obec Vacov 
Výměna topného zdroje ZŠ Vacov-Miřetice 38 – investor obec Vacov 
Letní učebna ZŠ Vacov – investor obec Vacov 
Dodávka CAS pro JSDH Vacov – investor obec Vacov 
Stavební úpravy objektu č.p. 28, Sušice – Ubytovací zařízení – investor město 
Sušice 
Hrádek u Sušice – chodníky podél II/187 (1.Etapa) – investor obec Hrádek 



   
 

POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY PRO SDH KLENČÍ POD 
ČERCHOVEM – investor městys Klenčí pod Čerchovem 
POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDHO POSTŘEKOV – investor 
obec Postřekov 
Vybavení učebny cizích jazyků – investor město Vimperk 
Hrádek u Sušice - posílení vodních zdrojů a nový vodojem – investor obec Hrádek 
Dodávka hákového nosiče kontejnerů – investor obec Zdíkov 
Zateplení panelového domu č.p.  172, 173 – investor Společenství vlastníků jednotek 
v Horšovském Týně, Karla Čapka 172, 173 
Pořízení techniky - lesní hospodářství – investor město Strážov 
Posílení vodních zdrojů – Vrt – investor obec Stachy 
Obnova vodní nádrže na pozemku č. parc. 2321 k.ú. Čejkovy – investor obec Hrádek 

 
 
 

 

 
 

RRA Šumava v roce 2018 i nadále poskytovala servisní služby pro Svaz šumavských 
obcí, Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy a Regionální sdružení Šumava. 
Vedle služeb finančního poradenství a vedení projektů, byly také poskytovány 
administrativní práce. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Marketing, propagace, podávání informací, spolupráce: 

Činnost regionálního koordinátora turistického regionu Šumava pro agenturu Czech 
Tourism 

Správa a pravidelná aktualizace webové prezentace www.isumava.cz  – aktualizace 
informací a dat, aktuality, články, kalendář akcí,....... 

Pravidelné přidávání informací a aktualit na www.facebook.com/isumava   



   
 

Vydávání elektronického zpravodaje Šumavský výletník – 1x měsíčně, cca 600 
odběratelů 

Zpracovávání turistických nabídek, tipů na výlety, odpovídání na otázky s turistickou 
tematikou,… 

Správa koordinace značky Šumava originální produkt ® a aktualizace webu 
www.regionalni-znacky.cz/sumava 

Partner Národního parku Šumava 
RRA Šumava je administrátorem a koordinátorem užívání označení Partner 
Národního parku Šumava, zajišťuje a koordinuje pro Správu Národního parku 
Šumava systém značení PARTNER Národního parku Šumava. Zajišťuje komunikaci 
a poskytování informací uživatelům označení Partner a novým zájemcům. Zajišťuje 
kontrolu plnění zásad pro udělování a užívání označení Partner a certifikačních 
kritérií. Koordinuje propagaci označení Partner a společné aktivity uživatelů označení 
Partner. 

Regionální značka ŠUMAVA – originální produkt® 

 

Pro turismus na Šumavě významný projekt značení výrobků a služeb v cestovním 
ruchu je realizován od roku 2005. Ochranná známka ŠUMAVA originální produkt® 
(www.regionalni-znacky.cz/sumava) je udělována řemeslným výrobk ům, 
potraviná řským, zem ědělským a p řírodním produkt ům, od roku 2008 také 
ubytovacím a stravovacím službám  a od roku 2013 i zážitkům. Hlavním cílem 
regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční, známé např. svou 
zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi, nebo i "nové" či 
zapomenuté) a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají. Pomáhá odlišit 
pravé od falešného. Zabraňuje zneužívání názvů a symbolů spojených s regionem, a 
tedy zneužívání jeho kulturního a přírodního bohatství. Zároveň podporuje 
konkrétního výrobce či podnikatele, ekonomiku regionu i ochranu životního prostředí. 
Regionální značku spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. a uděluje 
ji nezávislá Certifikační komise, složená ze šumavských výrobců či podnikatelů, 
zástupců krajských úřadů, RRA Šumava, Asociace regionálních značek, Správy NP 
a CHKO Šumava, Hospodářských komor a dalších místních organizací. Certifikační 
komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií u výrobků a 
služeb označených logem ŠUMAVA originální produkt®. 
 

 

 
 
 
 
 



   
 

Šumavská značka je součástí systému regionálních značek sloučených pod Asociaci 
regionálních značek (www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/o-nas/).  Z českých a 
moravských regionů pochází pestrá paleta výrobků spojených s tradicí a umem 
místních lidí, kvalitních a šetrných k životnímu prostředí. Regionální značky pomáhají 
takové výrobky objevit a užít si atmosféru českých regionů netradičním způsobem. 
Do systému regionálních značek se od roku 2004 zapojilo již 28 regionů.  
 
 
Stylizované „S” v logu ochranné známky symbolizuje 
vodní víry horských řek a plavebních kanálů, které 
byly odedávna významným pomocníkem při lidské 
práci. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční  
práci, osobní přístup a jistou historickou patinu – známku 
dlouhodobého 
používání a kvality.  
 
U výrobků a produktů značka garantuje že: 
• produkt je vyroben na Šumavě místním výrobcem 
• produkt je kvalitně zpracovaný 
• produkt je šetrný k životnímu prostředí 
• produkt je výjimečný ve vztahu k Šumavě (např. podílem místních surovin a ruční 
práce, tradičními postupy atd.). 
 
Certifikované ubytovací a stravovací služby garantují: 
• kvalitní péči o zákazníka 
• výjimečnost nabízených služeb 
• poskytování aktuálních informací o regionu 
• šetrnost vůči přírodě a životnímu prostředí 
• stravovací zařízení nabízí alespoň 3 tradiční regionální pokrmy 
 
Certifikovaný šumavský zážitek garantuje: 
• výjimečnost zážitku 
• kvalitu nabízené služby 
• zaručení bezpečnosti zážitku 
• poskytnutí ucelených informací o nabízeném zážitku 
• šetrnost k životnímu prostředí 
 

 
Regionální koordinátor značky: 
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., 384 73 Stachy  
tel.: +420 380 120 263, e- mail: vlaskova@rras.cz 

 

Počet platných 
certifikátů celkem:  

68 výrobků, 24 služeb (z toho 8 zážitků) 
Celkem: 108 



   
 

www.regionalni-znacky.cz 

www.facebook.com/sumavaoriginalniprodukt 

 

Tiskoviny :  

Pololetník - Noviny Doma na Šumavě léto 2018 (24. číslo, 25 000 ks) 

Pololetník - Noviny Doma na Šumavě zima 2018/19 (25. číslo, 15 000 ks) 

Katalog certifikovaných výrobků a služeb 2018 (10 000 ks) 

Katalogové lístky certifikovaných výrobků a služeb  

Veškeré tiskoviny jsou distribuovány na cca 150 distribučních míst na Šumavě, v Č. 
Budějovicích, Plzni, Praze a jsou ke stažení na našem webu  
http://www.isumava.cz .  

 
 

  
 

V roce 2018 byly vydány mapy Bílá stopa v nákladu 12 tis. ks (náklady 
hradily jednotlivé obce, mapy distribuovány zdarma).  

Pro sezónu 2017 - 2019 se stal Generálním sponzorem Městys Strážný, který 
poskytl RSŠ prostředky na údržbu tras ve výši Kč 400 000,-.  

Trvalým průběžným příjmem RRA je veřejná sbírka formou DMS a sbírkového 
účtu (cca 35 000,- Kč/rok 2018). Za sezónu 17/18 bylo obcím z těchto prostředků 
vyplaceno Kč 85 000,- (vyrovnány rozdíly mezi příspěvky krajů). 

RRA Šumava dále provádí aktualizaci webu www.bilastopa.cz a facebooku. 
Odměna pro RRAŠ za koordinaci a správu projektu Bílá stopa Šumava za 

sezónu 2017/2018 činí Kč 50 000,-. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

 
Zajištění udržitelnosti projektu podpořeného z Cíle 3 – programu 
přeshraniční spolupráce CZ– BY 2007-2013 
 
Projekt Via Nova www.poutnicesta-vianova.cz byl přeshraničním 

projektem iniciovaným bavorským městem Freyung – vedoucím partnerem projektu.  
Regionální rozvojová agentura Šumava byla českým partnerem projektu.  
 
Zajištění udržitelnosti spočívalo v kontrole technického vybavení, popř. následného 
zajištění údržby proznačené poutní cesty v celé její délce, udržování aktivu průvodců, 
údržbě a aktualizaci internetových stránek projektu. Organizace vlastních putování, 
jak je požadována některými poutníky po vzoru obdobných putování po bavorské 
části poutní cesty, není v silách RRA.   
kontakt: vladimír.silovsky@rras.cz 
 
 

 
 

 
 

Koordinace biosférické rezervace, program UNESCO MaB 
 

V červenci 2012 bylo mezi RRA Šumava a Správou NP a CHKO 
Šumava podepsáno Memorandum o spolupráci při koordinaci aktivit 
biosférické rezervace Šumavawww.br-sumava.cz. Na základě tohoto 
dokumentu dochází ke sdílení odpovědnosti za institut biosférické 
rezervace Šumava a jejích aktivit rovnoměrně na oba smluvní 
partnery. Koordinací a zastupováním biosférické rezervace navenek 

byla pověřena RRA Šumava. K nastartování aktivit BR byla zajištěna podpora formou 
projektu Vitální krajina. V nově rekonstruovaném objektu synagogy se podařilo získat 
zázemí pro  kancelář biosférické rezervace.  
Koordinátor BR Šumava byl kooptován do Českého národního komitétu MaB, jehož 
zasedání se pravidelně účastní. 
 
kontakt: vladimír.silovsky@rras.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V oblasti příjmů bylo dosaženo celkově o 160 tis. Kč více oproti návrhu rozpočtu na 
rok 2018. V položce poskytované služby bylo dosaženo o 233 tis. Kč méně, zvýšení 
předpokládaných příjmů bylo v položce servisu pro právnické osoby a nájemné a to o 
393 tis. Kč. Oblast výdajů byla zvýšena o 117 tis. Kč oproti návrhu rozpočtu na rok 
2018. Zvýšení bylo v oblasti mzdových nákladů (vyplacení odměn za rok 2018).  
 
 

Vyúčtování rozpo čtu RRA Šumava 
k 31.12.2018 
1. Počáteční stav 

 Text Návrh Skutečnost 
Banka + pokladna 187 916,74 187 916,74 
  187 916,74 187 916,74 

 2. Příjmy p římé 
 Text Návrh Skutečnost 

Poskytované služby (projektová a 
konzultační činnost), cestovní ruch, Biosféra 2 200 000,00 1 967 066,45 
Nájemné kanceláře 200 000,00 249 035,92 
Servis Euroregion Šumava, RSŠ, Svaz obcí 500 000,00 844 592,00 
Úroky 1 000,00 23,33 
CELKEM 2 901 000,00 3 060 717,70 

 3. Výdaje p římé 
 Text Návrh Skutečnost 

Mzdové náklady + odvody 1 500 000,00 1 662 978,00 
Provozní náklady 900 000,00 923 227,63 
CELKEM 2 400 000,00 2 586 205,63 
Splátka půjčky RSŠ, M. Picek 432 200,00 432 200,00 
Rezerva 68 800,00 0,00 
CELKEM 2 901 000,00 3 018 405,63 

 HV 501 000,00 474 512,07 

 5. Konečný stav 
 Text Návrh Skutečnost 

Banka RRA + pokladna 50 000,00 171 438,80 
CELKEM 50 000,00 171 438,80 

 Zpracovali: Miloš Picek, Václav Kotal, Iva Loziášová 
Stachy, dne 11.2.2019   

 
 
 
 
 
 



   
 

Aktiva/pasiva k 31.12.2018 

Dlužná částka RSŠ 0,00 
Dlužná částka M. Picek 0,00 
Mzdy  -88 372,00 
Dodavatelé -24 435,53 
Přijaté zálohy Bílá stopa -31 119,50 
DPH -150 837,00 
Silniční daň zálohy 1 326,00 
Dohadné účty pasivní -55 000,00 
Odběratelé 96 131,00 
Ostatní pohledávky - ubytování 5 000,00 
Náklady příštích období 3 600,00 
Věci movité  1 704 527,45 
Odpisy -299 688,00 
Zůstatek banka, pokladna 171 438,80 
Záloha elektřina 52 775,28 
Rezervní fond RRA -920 834,43 
Dodadné účty aktivní 10 000,00 

CELKEM=HV 474 512,07 
 

 


