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Stanovy spolku 

Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s. 
(dále jen „Klastr“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Tento Klastr je dobrovolným a nezávislým sdružením právnických a fyzických osob založený 

v souladu s ust. §  214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

1.2. Tento Klastr sdružuje fyzické a právnické osoby usilující o rozvoj konceptu „chytrého regionu 

Plzeňského kraje“ a jeho posláním je propojit veřejné služby s novými informačními 

technologiemi a vytvářet podmínky pro realizaci nových technologií. 

1.3. Účelem Klastru, který je spolkem soukromým, je dosáhnout cílů spolku uvedených v článku 

III., a to zejména ochrana a podpora obyvatel regionu. 

II. 

Název a sídlo 

2.1. Název:  Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s. 

2.2. Sídlo:   Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 

III. 

Hlavní činnost spolku, účel spolku 

3.1. Činnost Klastru směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. I., který je společným zájmem všech 

jeho členů. 

3.2. Mezi základní cíle Klastru patří zejména: 

a) zlepšování bezpečnosti obyvatel města a tímto i jejich kvality života 
b) zlepšení životního prostředí v regionu Plzeňsko 
c) zlepšení dopravní situace ve městech regionu Plzeňsko 
d) zlepšení dostupnosti zdravotních a sociálních služeb 
e) výzkum a vzdělávání v oblastech uvedených pod bodem 3.2. a) – d) 
f) praktická spolupráce s jinými subjekty v této oblasti na národní i mezinárodní úrovni 
g) organizace a zajišťování vzdělávání a společenských aktivit v této oblasti, t.j. zejména 

pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících k dosažení cíle spolku 
h) publikační, přednášková, konzultační činnost a příprava odborných stanovisek, tj. 

informovanost veřejnosti o poslání Klastru a propagace aktivit spolku 
i) spolupráce se školskými zařízeními – vysokými školami, středními školami, odbornými 

a výzkumnými institucemi 
j) internacionalizace – podpora budování meziregionálních mezinárodních kontaktů, 

partnerství a spolupráce do mezinárodních struktur 
k) zpracování analýz průzkumu trhu, příprava projektu pro získání grantů a dotací ze 

strukturálních fondů EU a z jiných zdrojů 
l) pořádání kulturních, společenských a charitativních akcí souvisejících s předmětem 

činnosti spolku 
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3.3.  Všechny formy aktivit uvedené v čl. III. odst. 3.2 budou spolkem provozovány jako neziskové, 
je však připuštěna vedlejší hospodářská činnost spolku ve smyslu ustanovení  
§217 odst. 2. občanského zákoníku a to tato vedlejší činnost: 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona,  
neboť účel této vedlejší činnosti podporuje hlavní činnost společnosti a hospodárné 
využití spolkového majetku 

• zisk z činnosti spolku lze však vždy použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy 
spolku 

IV. 

Členství ve spolku, vznik členství, práva a povinnosti členů 

4.1. Členství v Klastru je dobrovolné. Členem Klastru může být fyzická osoba starší 18-ti let, mající 

bydliště na území České republiky i v zahraničí a právnická osoba tuzemská i zahraniční 

souhlasící s posláním Klastru, která hodlá jej aktivně podporovat a realizovat. 

4.2. Členství v Klastru vzniká na základě rozhodnutí Výkonné rady na základě podání členské 

přihlášky. Podáním členské přihlášky uchazeč uznává pro případ svého přijetí do Klastru 

strukturu členských příspěvků a plateb za služby. Přihláška musí obsahovat jména a příjmení 

uchazeče, jeho adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení a jeho  

e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis uchazeče, jedná-li se o 

fyzickou osobu. Pokud se bude jednat o právnickou osobu, je nutné uvést název, sídlo, IČO, e-

mailovou adresu a telefonické spojení, datum přihlášky a podpis soby oprávněné zastupovat 

uchazeče. V tomto případě je přílohou žádosti i výpis z obchodního či jiného věcného rejstříku, 

který bude dokládat právní subjektivitu uchazeče a způsobilost osoby za něj jednat. Výkonná 

rada pak rozhodne o přijetí uchazeče za člena Klastru na své nejbližší schůzi po dni podání 

přihlášky. O přijetí za člena Klastru bude uchazeči zasláno oznámení v písemné či elektronické 

podobě. 

4.3. Členství vzniká dnem rozhodnutí Výkonné rady o přijetí za člena Klastru (viz. bod IV. 4.2). Na 

přijetí za člena Klastru není právní nárok. 

4.4. Členství zaniká úmrtím, vystoupením nebo vyloučením člena, pokud se jedná o právnickou 

osobu navíc i jejím zrušením bez právního nástupce či dnem nabytí právní moci rozhodnutí 

soudu o úpadku. 

4.5. Člen Klastru má právo z Klastru vystoupit. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet dnem 

doručení písemné výpovědi Výkonné radě Klastru. 

4.6. Nesplní-li některý z členů i přes opakovanou písemnou výzvu k zaplacení svůj závazek 

zaplacení ročního členského příspěvku nebo platby za služby ve lhůtě tří měsíců od doručení 

opakované (druhé) výzvy, má se za to, že jeho členství končí. 

4.7. Výkonná rada může navrhnout Valné hromadě vyloučení člena Klastru, existuje-li pro to 

závažný důvod, přičemž za závažný důvod je považováno opakované či hrubé porušení zájmu 

a poslání Klastru, porušení Stanov a jednání člena, které je v rozporu s dobrými mravy. 

4.8. Vyloučením nevzniká právo na vrácení dříve zaplacených členských příspěvků, nárok na podíl 

jmění Klastru, ani nárok na případný podíl na likvidačním zůstatku v případě likvidace Klastru. 

Zde uvedené platí i pro případ skončení členství dle bodu IV. 4.6 
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4.9. Členové Klastru mají právo zúčastnit se jednání Valné hromady, podílet se na jejím 

rozhodování a vykonávat hlasovací právo v souladu s těmito Stanovami, předkládat návrhy, 

podněty a připomínky orgánům Klastru, volit orgány Klastru a posuzovat a schvalovat zprávy 

o činnosti 

4.10. Členové Klastru jsou povinni zejména dodržovat Stanovy a usnesení příslušných orgánů 

Klastru, podporovat Klastr při dosahování jeho programu a poslání, aktivně hájit zájmy a dobré 

jméno Klastru a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Klastru, tj. 

zachovávat loajalitu vůči Klastru a jeho členům. Dále jsou členové Klastru povinni účastnit se 

jednání orgánů Klastru a aktivně přispívat ke zlepšení jeho práce. 

4.11. Členové Klastru jsou povinni platit roční členský příspěvek a platby za služby navržené 

Výkonnou radou a schválené Valnou hromadou, přičemž výši ročního členského příspěvku 

určí Valná hromada. Platba se uskutečňuje na základě zaslané faktury. 

4.12. Právnické osoby, které jsou členy Klastru budou nazýváni jako „Komerční členové“. není-li 

dále stanoveno jinak. Klastr však může mít za členy i právnické osoby, jejichž charakter není 

podnikatelský, tj. zejména veřejné vysoké školy, střední školy, výzkumné organizace, nadace, 

municipality, kraje, spolky, sdružení a asociace, přičemž tito členové Klastru budou nazýváni 

jakožto „Akademičtí“ či jiní „Přidružení členové“. Tito Akademičtí či Přidružení členové platí 

členské příspěvky pouze na základě rozhodnutí Valné hromady. Výše těchto příspěvků může 

být rozdílná oproti výši příspěvků komerčních členů. Všichni členové Klastru mají však právo 

účastnit se jednání Valné hromady, hlasovat a býti voleni do orgánů Klastru. O tom, zda je 

přijímaný člen přijímán jako člen akademický, přidružený či komerční, rozhoduje Výkonná 

rada. 

4.13. Členové Klastru mají právo na podporu a poradenství ze strany Klastru. Pokud se jedná o 

záležitosti, které jsou v souladu s posláním Klastru, případná úhrada nákladů spojených 

s touto službou bude pokrývat pouze skutečné výdaje. 

V. 

Orgány Klastru 

5.1. Orgány Klastru jsou: 

a) Valná hromada 
b) Výkonná rada 
c) Dozorčí rada 

 
5.2. Členem orgánu Klastru může být pouze osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná. Jde-li o 

právnickou osobu, musí tyto podmínky splňovat fyzická osoba, která bude členství v orgánu 

Klastru fakticky vykonávat. Je-li více kandidátů na členství v orgánu, stávají se nezvolení 

kandidáti podle pořadí ve volbách náhradníky za zvolené osoby, a to vždy pro dané funkční 

období členů orgánu. 

VI. 

Valná hromada 

6.1. Nejvyšším orgánem Klastru je Valná hromada, která je svolávána Výkonnou radou nejméně 

jednou ročně. Pozvánka na jednání Valné hromady musí být učiněna v písemné či elektronické 
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podobě, podepsaná statutárním orgánem Klastru či jiným pověřeným zástupcem. Tato 

pozvánka musí být zaslána všem členům Klastru nejméně 10 dnů před jednáním Valné 

hromady. 

6.2. Pokud by učinilo písemný návrh na svolání Valné hromady alespoň 20% všech členů Klastru, 

je prezident výkonné rady Klastru povinen svolat valnou hromadu, a to nejpozději ve lhůtě 

30ti dnů ode dne doručení písemného návrhu k rukám prezidenta výkonné rady Klastru. 

Jestliže by prezident výkonné rady Klastru ve 30ti denní lhůtě Valnou hromadu nesvolal, pak 

je Valnou hromadu oprávněn svolat jakýkoliv člen Klastru, jenž svolání Valné hromady 

písemně navrhoval a takto svolaná Valná hromada je považována za řádně svolanou. 

6.3. Valné hromady je oprávněn zúčastnit se každý člen Klastru osobně nebo v zastoupení 

zmocněnce na základě písemné plné moci. Za člena, který je právnickou osobou na Valné 

hromadě jedná její statutární orgán či osoba, kterou tento statutární orgán k tomuto písemně 

zmocní. 

6.4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na jednání přítomna alespoň jedna třetina všech 

členů Klastru s oprávněním hlasovat. 

6.5. Hlasování na Valné hromadě se provádí tak, že každý z členů má jeden hlas. 

6.6. Na počátku jednání Valné hromady jsou zvoleni předseda Valné hromady, zapisovatel a 

ověřovatel zápisu. 

6.7.  Do působnosti Valné hromady patří zejména: 

a) schvalovat Stanovy a její případné změny 
b) projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti Klastru o hospodaření včetně roční 

účetní závěrky 
c) schvalovat rozpočet 
d) schvalovat koncepční činnosti Klastru na další období 
e) schvalovat výši členských příspěvků a podmínek jejich splatnosti 
f) schvalovat změny ve výši plateb za služby poskytované členským organizacím 
g) projednávat zprávu Dozorčí rady Klastru 
h) volit a odvolávat Výkonnou radu a Dozorčí radu Klastru 
ch) rozhodovat o vyloučení členů Klastru 
i) rozhodovat o zřízení sdružení organizačních jednotek 
j) rozhodovat o zrušení Klastru 
k) vykonávat další pravomoci, které nejsou definovány v pravomoci Výkonné rady a jsou 

svěřeny do pravomoci náležící Valné hromadě 
 

6.8 Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů, pouze rozhodnutí o 
zrušení Klastru, rozhodnutí o výši členského příspěvku a podmínkách jeho splatnosti a  
rozhodnutí o přijetí změny či doplnění Stanov, musí být přijata dvou třetinovou většinou 
přítomných členů dle jejich hlasovacího oprávnění. Z jednání Valné hromady bude  
pořízen zvoleným zapisovatelem zápis, který Valnou hromadou zvolený ověřovatel ověří. 
Zápis z Valné hromady obsahující usnesení přijatá touto Valnou hromadou, bude zaslán 
členům Klastru nejpozději do 30 dnů ode dne konání Valné hromady. 

 
6.9. Do působnosti Valné hromady přísluší i rozhodnutí o jmenování čestných členů Klastru 

z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a vyjadřují podporu cílům 

Klastru. Tito čestní členové při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena Klastru. 
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VII. 

Výkonná rada 

7.1. Výkonná rada je kolektivním statutárním orgánem Klastru řídícím jeho činnost. 

7.2. Výkonná rada má celkem sedm členů. Tito jsou voleni a odvolávání Valnou hromadou. Členem 

Výkonné rady může být pouze člen Klastru. Je-li členem Výkonné rady právnická osoba, určí 

fyzickou osobu, která jí bude při výkonu funkce zastupovat. 

7.3. Výkonná rada volí ze svého středu prezidenta výkonné rady Klastru, dva víceprezidenty 

výkonné rady Klastru a jmenuje a odvolává výkonného ředitele (tento nemusí být členem 

Výkonné rady). Další členové Výkonné rady mohou být pověřeni odpovědností za jednotlivé 

úseky činnosti Klastru dle rozhodnutí Výkonné rady. 

7.4. Funkční období členů Výkonné rady Klastru je tříleté s možností opakovaného zvolení. 

7.5. Členové Výkonné rady mohou ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení, které 

doručí prezidentovi či víceprezidentovi výkonné rady Klastru, přičemž výkon jejich funkce 

skončí dnem doručení písemného oznámení prezidentovi či víceprezidentovi výkonné rady 

Klastru. 

7.6. Pokud neklesne počet členů Výkonné rady pod polovinu, může Výkonná rada nadále fungovat 

v tomto sníženém počtu členů až do další chůze Valné hromady, na které dojde k doplňující 

volbě, mandát takto dovoleného nového člena Výkonné rady skončí s mandátem celé 

Výkonné rady. 

7.7. Výkonnou radu svolává a řídí prezident výkonné rady Klastru, v době jeho nepřítomnosti 

některý z víceprezidentů výkonné rady Klastru. 

7.8. Pokud není výkonný ředitel řádným členem Výkonné rady, pak se zúčastňuje všech zasedání 

Výkonné rady s hlasem poradním. Výkonný ředitel řídí činnost mezi zasedáními Výkonné rady, 

zajišťuje běžnou činnost Klastru, připravuje program a podklady pro jednání a zajišťuje další 

„správní agendu“ Výkonné rady. 

7.9. Do působnosti Výkonné rady přísluší: 

a) zajišťovat činnost v souladu s posláním a cíli Klastru na základě Stanov Klastru a 
realizovat usnesení Valné hromady 

b) zpracovávat zprávy o hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy a tyto 
předkládat ke schválení Valné hromadě 

c) navrhovat výši plateb za služby poskytované členským organizacím za příslušné 
rozpočtové období na základě rozpočtu nákladů na činnost 

d) svolávat Valnou hromadu a zajišťovat organizační zabezpečení konání Valných 
hromad, případně schvalovat organizační řád Klastru na základě rozhodnutí Valné 
hromady 

e) připravovat podklady pro přijetí nových členů Klastru a rozhodovat o jejich přijetí 
f) navrhovat změny stanov Klastru 
g) připravovat podklady pro rozhodnutí Valné hromady o vyloučení člena Klastru 
h) navrhovat zrušení Klastru v souladu se zněním Stanov 
ch) schvalovat odměnu výkonného ředitele, případně odměny členů dalších členů 

Výkonné rady, členů Dozorčí rady, pokud si Valná hromada nevyhradí o tomto 
rozhodovat 
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i) zasedání Výkonné rady se koná minimálně 2x za rok, Výkonná rada je 
usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání zúčastní nadpoloviční většina jejích 
členů, rozhodnutí Výkonné rady jsou přijímána prostou většinou přítomných 
členů. Dvoutřetinové většiny členů Výkonné rady je potřeba pro rozhodování o 
jmenování a odvolávání výkonného ředitele, schválení návrhu na změnu Stanov, 
ke schválení rozhodnutí o přijetí za člena Klastru či k návrhu rozhodnutí o jeho 
vyloučení a ke schválení návrhu na změnu Stanov. 

j) Výkonná rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (Per rollam). Návrh na 
přijetí usnesení mimo zasedání předloží prezident výkonné rady Klastru s tím, že 
určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Tato lhůta nesmí být kratší, než 5 
pracovních dnů a delší než 10 pracovních dnů. Hlasování probíhá tak, že na 
písemně zadanou otázku člen odpoví „souhlasím“ či „nesouhlasím“ a připojí svůj 
podpis. Tento dokument o hlasování odešle prezidentovi výkonné rady v písemné 
podobě, a to tak, že se připouští i hlasování emailem. O hlasování mimo zasedání 
Výkonné rady bude pořízen záznam a zaslán ostatním členům Výkonné rady 
stejným způsobem jako zápis ze zasedání Výkonné rady. 

k) Výkonná rada jedná jménem Klastru tak, že za Klastr je oprávněn jednat a 
podepisovat prezident výkonné rady Klastru nebo víceprezidenti výkonné rady 
Klastru, a to každý samostatně. Pokud by se jednalo o závazek, který by přesahoval 
částku 100.000 Kč nebo by se jednalo o smlouvy uzavírané na období delší tří let, 
jsou za Klastr oprávněni podepisovat vždy nejméně dva členové Výkonné rady, 
z nichž jeden musí být vždy prezident výkonné rady Klastru či víceprezident 
výkonné rady Klastru. Podepisování za Klastr se děje tak, že k napsanému nebo 
vytištěnému názvu Klastru připojí svůj vlastnoruční podpis oprávněná osoba 
s uvedením své funkce. 

VIII. 

Dozorčí rada 
8.1. Dozorčí rada je tříčlenná, členy volí Valná hromada na funkční období tří let. Dozorčí rada volí 

ze svého středu předsedu, který řídí její činnost. 

8.2. Do působnosti Dozorčí rady patří zejména kontrola účetnictví, dokladů a účetní závěrky 

Klastru, přičemž Dozorčí rada připraví písemnou zprávu o kontrole účetní závěrky a 

hospodaření Klastru a tuto předkládá ke schválení Valné hromadě. 

8.3. Členové Dozorčí rady jsou oprávněni požádat o to, aby se zúčastnili zasedání Výkonné rady 

s poradním hlasem. 

IX. 

Hospodaření Klastru 

9.1. Klastr je nestátní neziskovou organizací, jejíž činnost není zaměřena na dosahování zisku. 

9.2. Klastr hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, grantů, dotací, darů od 

fyzických a právnických osob, plateb za služby poskytované Klastrem, z výnosů vedlejší 

činnosti Klastru, úroků a případně jiných výnosů ze správy jmění Klastru. 

9.3. Platbu za služby platí členové Klastru, jednorázově na základě fakturace dle příslušných 

ustanovení zákona o účetnictví na bankovní účet Klastru. 

9.4. Služby pro členy Klastru v souladu s cíli činnosti Klastru se členům Klastru poskytují v průběhu 

kalendářního roku v rámci úhrad dle článku 4.13 těchto Stanov za zvýhodněních podmínek, 
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jiným odběratelům se však tyto služby poskytují na smluvním základě za smluvenou cenu, 

která bude odpovídat cenám obvyklým v místě a čase. 

9.5. Služby, které by přesahovaly běžné plnění, se poskytnou členům Klastru na základě příslušné 

smlouvy za smluvené ceny. 

9.6. Účetním obdobím je kalendářní rok. Hospodaření Klastru se řídí rozpočtem, který zpracovává 

Výkonná rada a na její návrh schvaluje Valná hromada. 

9.7. Přístup k bankovnímu účtu Klastru přísluší pouze prezidentu Klastru či jím pověřenému 

zástupci. 

9.8. Za závazky Klastru ručí Klastr výhradně svým jměním, osobní ručení jednotlivých členů 

Výkonné rady nebo Klastru za závazky, je vyloučeno. 

9.9. Nakládání s prostředky Klastru včetně obdržených účelových dotací a příspěvků, je možné jen 

v rámci vázaného účelu. 

X. 

Zrušení a zánik Klastru 

10.1. O dobrovolném zrušení Klastru nebo o sloučení či přeměně Klastru musí rozhodnout Valná 

hromada, a to na základě návrhu Výkonné rady. Klastr lze zrušit bez likvidace jen jeho 

přeměnou provedenou: 

a) fúzí dle § 275 a násl. Obč.Z. se subsidiárním použitím § 178 Obč.Z. 
b) rozdělením podle § 288 Obč.Z. a subsidiárně dle § 179 až 180 Obč.Z. 
c) stanoví-li to zákon, též změnou právní formy 
d) přeměnou se Klastr zrušuje bez likvidace dnem nabytí účinnosti přeměny 
e) při rozhodování o zániku Klastru rozpuštěním s likvidací rozhodne Valná hromada 

zároveň i o způsobu majetkového vypořádání Klastru vč. ocenění případného 
duševního vlastnictví (zejména název a logo, know – how, ochranných známek apod.) 

f) pokud na základě rozhodnutí Valné hromady nenabyde po zrušení Klastru celé jeho 
jmění jeho právní nástupce, musí být provedena likvidace, přičemž Valná hromada 
zvolí likvidátora a rozhodne o naložení s případným likvidačním zůstatkem a následně 
likvidátor vypořádá závazky a pohledávky Klastru a likvidační zůstatek dle rozhodnutí 
Valné hromady. 

g) na likvidaci Klastru se přednostně použijí speciální ustanovení o likvidaci spolku 
obsažená v ust. § 269 až 273 Obč.Z, obecná úprava likvidace dle ust. § 187 až 209 
Obč.Z. se použije při likvidaci pouze podpůrně. 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

11.1. Znění stanov bylo schválené Valnou hromadou spolku Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s. dne 

2.12.2019 tento spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku a tímto dnem vstoupí 

v účinnost i přijaté Stanovy. Jakékoliv změny, či doplnění musí být schváleny Valnou 

hromadou, a to dvoutřetinovou většinou, návrhy na znění a doplnění Stanov předkládá 

Výkonná rada. 

11.2. Každý ze členů Klastru i nový uchazeč o členství v Klastru obdrží jednu kopii platných Stanov, 

evidenční list člena a informaci o výši členských příspěvků plateb za služby a podmínek jejich 

plateb. 
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V Plzni  dne .................. 

 

_________________________  

prezident Klastru 


