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STANOVY 

Bezpečnostně technologického klastru, z. s. 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1.1. Bezpečnostně technologický klastr, z. s. (dále jen „klastr“) je spolkem, založeným 

 a registrovaným ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /NOZ/. 

1.2. Klastr je právnickou osobou, která reprezentuje subjekty vzájemně provázané v odvětví 

 bezpečnosti průmyslu a vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti, dodavatele, poskytovatele 

 služeb, společnosti působící v oborech bezpečnosti, vzdělávací a neziskové organizace, 

 organizace státní správy i fyzické osoby. 

1.3. Klastr je samosprávným a dobrovolným svazkem členů založeným za účelem spolčování na 

 základě společného zájmu vyjádřeného v poslání klastru. 

1.4. Klastr je právnickou osobou podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

 pozdějších předpisů. 

1.5. Hlavní činností klastru je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je klastr 

 založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost není hlavní činností spolku. Klastr vyvíjí 

 vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její 

 účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk 

 z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku. 

1.6. Klastr je otevřenou organizací, která bude za nediskriminačních podmínek otevřena i novým 

 členům. 

1.7. Klastr je založen na dobu neurčitou. 

 

Článek 2 

Název a sídlo spolku 

2.1. Úplný název: Bezpečnostně technologický klastr, z. s.  

2.2. Zkratka:  BTKlastr 

2.3. Anglický ekvivalent: Safety Technology Cluster 

2.4. Sídlo: Ostrava 

 

Článek 3 

Poslání a cíle spolku 

3.1. Posláním klastru je zejména podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v České republice a 

 s tím spojených vědecko-výzkumných, technologických a inovačních aktivit v oblasti 

 průmyslové bezpečnosti. 

3.2. Klastr má za úkol vytvářet podmínky pro vědecko výzkumné aktivity posilující úroveň 

 průmyslové bezpečnosti v ČR a provádět nezávisle výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti 

 materiálů a procesů a šířit jeho výsledky prostřednictvím vzdělávání, publikování a dalších 

 aktivit určených k transferu a poskytování licencí know-how. 

3.3. Klastr byl zřízen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti v oborech 

 ekonomických činností podporovaných klastrem. 

3.4. Úkolem klastru je podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními 

 a neziskovými organizacemi, které mají společný zájem. 

3.5. Zajišťovat a provádět poradenské služby a vzdělávání pro své členy a veřejnost na neziskové 

 bázi. 
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3.6. Pořádat semináře a vzdělávací akce zaměřené na klastrovou problematiku a problematiku 

 související s odvětvím průmyslové bezpečnosti a rozvoje lidských zdrojů v něm. 

3.7. Toto poslání sdružení naplňuje zejména: 

 Poskytování služeb pro členy sdružení v oblasti poradenství, analýz a vzdělávacích akcí. 

 Správa a aktualizace registru členů sdružení. 

 Příprava projektů pro granty a dotace z krajů, veřejnoprávních institucí, strukturálních 

fondů, případně rámcových programů. 

 Shromažďování a správa prostředků na podporu svých neziskových aktivit. 

 Podpora informovanosti veřejnosti o poslání sdružení. 

 

Článek 4 

Členství ve spolku 

4.1. Členy klastru mohou být: 

a) fyzické a právnické osoby, které si přejí klastr podporovat a souhlasí se stanovami, 

b) osoby nominované státními orgány, organizacemi a organizačními součástmi státu, které 

souhlasí se stanovami. 

4.2. Členství v klastru je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí 

 být bráněno vystoupit z něho. 

4.3. Členství v klastru vzniká na základě přihlášky dnem schválení přijetí výkonnou radou. Na 

 přijetí není právní nárok. Podáním členské přihlášky přistupuje uchazeč pro případ 

 svého přijetí ke stanovám klastru, etickému kodexu, a zavazuje se hradit členské příspěvky 

 a platby za služby. O přijetí za člena klastru bude uchazeči zasláno oznámení v elektronické 

 podobě. 

4.4. Členství v klastru zaniká: 

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení statutárnímu orgánu spolku, 

b) vyloučením pro nezaplacení stanoveného příspěvku na příslušný rok; pokud člen i přes 2x 

opakovanou výzvu k zaplacení nesplní svůj závazek k zaplacení ročního členského 

příspěvku a platby za služby ve lhůtě 3 měsíců od odeslání druhé výzvy, skončí členství 

vyloučením po uplynutí této tříměsíční lhůty, 

c) ztrátou podmínek uvedených v  bodě 4.1, pokud o zániku členství rozhodne výkonná rada, 

d) vyloučením v případě závažného poškození jména klastru; za důvod je považováno zejména 

hrubé porušení zájmu a poslání klastru, porušení stanov a jednání, které je v rozporu 

s etickým kodexem klastru, 

e) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby. 

4.5.  O vyloučení člena spolku rozhoduje valná hromada. 

4.6.  Spolek vede seznam členů a na základě rozhodnutí výkonné rady o přijetí či rozhodnutí 

 valné hromady o vyloučení členů členy zapisuje či vymazává. Seznam členů je veřejně 

 přístupný na internetových stránkách klastru. 

4.7.  Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, 

 aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala výkonná rada, která rozhodnutí o vyloučení 

 člena zruší, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám, případně v jiných odůvodněných 

 případech. 
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Článek 5 

Práva a povinnosti členů spolku 

5.1. Člen klastru má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti a rozhodování klastru, 

b) účastnit se valných hromad a dalších společných akcí,  

c) podávat návrhy kandidátů, hlasovat a volit členy do orgánů klastru, každý člen klastru má 

na valné hromadě jeden hlas, 

d) být volen do orgánů klastru, 

e) předkládat své návrhy a připomínky na úpravy a změny související s činností klastru 

a zároveň být vyrozuměn o způsobu jejich řešení, 

f) být pravidelně informován o přijatých usneseních, organizačních a jiných otázkách, 

týkajících se činnosti klastru, 

g) členové klastru neručí za jeho dluhy. 

5.2. Člen klastru má povinnost zejména: 

a) jednat v souladu se stanovami a etickým kodexem klastru, 

b) respektovat usnesení valných hromad, 

c) zaplatit roční členský příspěvek a platby za služby v určeném termínu, 

d) souhlasit s uveřejněním své právnické či fyzické osoby v seznamu členů klastru na 

webových stránkách klastru 

 

Článek 6 

Orgány spolku 

6.1. Orgány klastru jsou: 

a) valná hromada 

b) výkonná rada 

c) dozorčí rada 

 

Článek 7 

Valná hromada 

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klastru. Je tvořena všemi členy klastru a svolávána 

 výkonnou radou nejméně jednou ročně. Zasedání valné hromady se svolává zasláním 

 pozvánky v elektronické podobě na e-mail člena klastru uvedený v přihlášce a to 15 dnů 

 před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání valné 

 hromady. Valnou hromadu řídí prezident výkonné rady nebo jím  pověřený zástupce. 

7.2. Statutární orgán klastru svolává zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů 

 klastru nebo kontrolního orgánu klastru. Nesvolá-li statutární orgán klastru valnou hromadu 

 do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné 

 hromady na náklady spolku sám. 

7.3. Valné hromady je oprávněn se účastnit každý člen klastru osobně nebo v zastoupení 

 zmocněncem na základě písemné plné moci. Za člena, který je právnickou osobou, na valné 

 hromadě jedná její statutární orgán nebo zastupuje osoba, kterou tento statutární orgán 

 k tomu písemně zmocní. Člen klastru je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a 

 požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované 

 vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o 

 skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo 

 vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 
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7.4.  Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů klastru, 

 přičemž každý člen klastru má právo jednoho hlasu. Na začátku jednání valné hromady jsou 

 zvoleni předsedající valné hromady, zapisovatel a ověřovatel zápisu, popřípadě se ustanoví 

 návrhová komise.  

7.5.  Valná hromada: 

a) rozhoduje o přijetí a změnách Stanov, 

b) schvaluje počet volených členů výkonné rady a dozorčí rady, 

c) volí a odvolává volené členy výkonné rady a dozorčí rady, 

d) schvaluje činnost klastru pro příslušné období a výroční zprávu klastru, 

e) schvaluje výsledek hospodaření za uplynulý rok a rozpočet na příslušný kalendářní rok, 

f) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

g) schvaluje výši členských příspěvků na příslušný rok, 

h) schvaluje návrh na vyloučení člena spolku, 

i) schvaluje odměny členů výkonné rady a dozorčí rady. 

7.6.  K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.  

7.7.  Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předsedající valné 

 hromady a ověřovatel zápisu. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se 

 konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada 

 zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis bude elektronicky rozeslán 

 všem členům klastru.  

7.8.  Nesejde-li se do 30 minut od času plánovaného zahájení valné hromady, takový počet členů, 

 aby byla valná hromada usnášení schopná, bude řádná valná hromada ukončena a ve lhůtě 

 do 2 hodin od plánovaného zahájení valné hromady bude svolána náhradní valná hromada, 

 která bude usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů. Na takto svolané 

 náhradní valné hromadě je možné projednat jen body obsažené v programu jednání 

 uvedeném v pozvánce na řádnou valnou hromadu. Náhradní valná hromada bude svolána 

 prostřednictvím emailové komunikace. 

7.9.  Členové BTKlastru mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě 

předloží výkonná rada návrh rozhodnutí, které má být tímto způsobem projednáno, 

elektronicky všem členům spolku k vyjádření. Součástí návrhu rozhodnutí musí být 

stanovena lhůta, ve které má člen učinit písemné vyjádření. Lhůta k vyjádření musí činit 

minimálně 5 kalendářních dnů. Nevyjádří-li se člen BTKlastru v dané lhůtě, platí, že 

souhlasí. Výkonná rada pak písemně oznámí výsledky hlasování všem členům BTKlastru.  

 

Článek 8 

Výkonná rada 

8.1. Výkonná rada je statutárním a výkonným orgánem klastru, jehož členové jsou voleni valnou 

 hromadou na základě návrhů členů klastru a jejich funkční období je tříleté, přičemž je 

 možné opětovné zvolení jejich členů. 

8.2. Výkonná rada má 3 členy. Výkonnou radu svolává prezident dle potřeby, nejméně však 4x 

 ročně. 

8.3. Za statutární orgán jedná, zavazuje a vystupuje navenek vůči třetím osobám prezident 

 klastru samostatně nebo dva členové výkonné rady společně.  
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8.4.  Výkonná rada: 

a) volí ze svého středu prezidenta,  

b) svolává valnou hromadu a připravuje pro ni podklady, 

c) rozhoduje o přijetí nového člena klastru,   

d) připravuje podklady pro rozhodnutí valné hromady o vyloučení člena spolku, 

e) realizuje poslání a cíle klastru a plní usnesení valné hromady, 

f) zpracovává zprávy o hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy a předkládá je 

ke schválení valné hromadě, 

g) činí veškeré úkony nezbytné pro chod klastru, 

h) sděluje ukončení členství na základě rozhodnutí valné hromady, 

i) navrhuje valné hromadě odměny členů výkonné rady a dozorčí rady, 

j) jmenuje a odvolává výkonného manažera klastru a stanovuje výši jeho odměny, 

k) navrhuje valné hromadě změny stanov. 

8.5.  Členové výkonné rady mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení 

 zaslaného doporučeným dopisem statutárnímu orgánu. Jejich funkce skončí dnem doručení 

 tohoto dopisu. 

8.6.  Výkonná rada rozhoduje ve sboru a je usnášeníschopná, pokud je na ní přítomna 

 nadpoloviční většina všech členů, když každý z členů má právo na jeden platný hlas. 

8.7.  K přijetí usnesení výkonné rady je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.  

8.8.  Z jednání výkonné rady je pořizován zápis podepsaný prezidentem nebo   dvěma členy 

 výkonné rady a rozhodnutí výkonné rady může být z časových důvodů provedeno per-

 rollam.  

8.9.  Výkonný manažer v případě, že není řádným členem výkonné rady, se zúčastňuje všech 

 zasedání výkonné rady s hlasem poradním. Výkonný manažer připravuje program a 

 podklady pro jednání a zajišťuje běžnou činnost sdružení mezi zasedáními výkonné rady. 

8.10.  Spolek je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a managementu, 

 k čemuž je každoročně z členských příspěvků deponována částka, která roční pojistné 

 pokryje. O uzavření pojistné smlouvy na příslušný rok rozhoduje výkonná rada. 

 

Článek 9 

Dozorčí rada 

9.1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem klastru, který je volen valnou hromadou 

 na dobu tří let. 

9.2. Dozorčí rada je složena ze tří členů, přičemž návrhy na členy může podávat jak výkonná 

 rada, tak i každý člen klastru. Opětovné zvolení po tříletém funkčním období je možné. 

9.3. Členové dozorčí rady mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení 

 zaslaného doporučeným dopisem statutárnímu orgánu. Jejich funkce skončí dnem doručení 

 toho dopisu. 

9.4. Členství v dozorčí radě není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí 

 likvidátora. 

9.5. Dozorčí rada: 

 a) dohlíží na finanční hospodaření klastru, vyjadřuje se k výsledkům hospodaření, návrhu 

 rozpočtu a výroční zprávě, 

b) předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti, 

c) dohlíží, zda jsou záležitosti spolku vedeny řádně a vykonává-li spolek svou činnost 

v souladu se stanovami a právními předpisy, 

d) zjistí-li dozorčí rada nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány 

určené stanovami, 
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e) členové dozorčí rady mohou nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů a dalších 

orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem 

 

Článek 10 

Finanční hospodaření 

10.1.  Klastr je spolkem, jehož činnost není zaměřena na dosahování zisku. 

10.2.  Klastr hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou na příslušný kalendářní 

  rok, přičemž příjmy tvoří zejména: 

a) příspěvky členů klastru, 

b) příspěvky sponzorů, granty, dotace a dary, 

c) příjmy ze služeb, 

d) výnosy z benefičních akcí a případné jiné výnosy ze správy jmění spolku. 

10.3.  O rozdělení zisku a úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na návrh výkonné rady  

  s přihlédnutím k vyjádření dozorčí rady. Veškerý klastrem vytvořený zisk z projektů, bude 

  reinvestován do aktivit klastru. 

10.4.  Za veškeré závazky ručí klastr výhradně svým jměním, jakékoli osobní ručení jednotlivých 

  členů klastru či jeho statutárních orgánů je vyloučeno.  

10.5.  Členové klastru prohlašují, že jsou seznámeni s rozpočtem klastru a jeho finančním plánem 

  a zároveň se zavazují, že budou usilovat o maximální udržitelnost klastru – a to v období 

  realizace projektu - od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace po celou dobu svého členství 

  v klastru a budou se podílet na provozu klastru i v případě, že klastr nevyprodukuje  

  dostatečné prostředky z vlastních zdrojů. 

10.6.  Účetním obdobím je jeden kalendářní rok. 

 

Článek 11 

Zrušení, zánik a fůze spolku 

11.1.  Klastr zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě  rozhodnutí 

valné hromady, 

b) rozhodnutím orgánu veřejné moci 

11.2.  Po zrušení klastru se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní  

  nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. 

11.3.  S likvidací se klastr zrušuje dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení  

  klastru, jinak dnem jeho účinnosti nebo dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

  nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější. 

11.4.  Likvidace klastru se bude řídit ust. § 187 a násl. a ust. § 269 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

  občanského zákoníku. 

11.5.  Klastr zaniká dnem výmazu klastru z veřejného rejstříku.  

 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

12.1.   Toto znění Stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 23. 6. 2020.  

12.2.   Jakékoli změny a doplnění Stanov podléhají schválení valnou hromadou.  
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12.3.   Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové klastru z osobností na poli 

  vědy, kultury, politiky, školství, aj., kteří souhlasí a podporují cíle klastru.  

12.4.  Veškeré záležitosti v těchto stanovách neošetřené se řídí především § 214 a násl. a § 118 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

 

V Ostravě – Radvanicích dne 23. 6. 2020 

 

 

 

      doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák 

      prezident 

      Bezpečnostně technologického klastru, z. s. 


