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Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Jihomoravský stavební klastr , z.s. ( dále jen Klastr ) je ve smyslu par. 20 odst. 1 a par. 214
odst.1 zákona č. 89/2012 Sb. právnickou osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti.
2. Klastr je právnickou osobou, která reprezentuje své členy, kteří podnikají zejména v oblasti
stavebnictví a služeb souvisejících, jako jsou vzdělávací , případně neziskové organizace.
3. Členství v Klastru je dobrovolné , Klastr sdružuje členy na základě společného zájmu a cílů.
4. Klastr může provádět podnikatelskou činnost, ale případně vytvořený zisk po zdanění nebude
rozdělen mezi členy, ale použit na rozvoj činností, za jejichž rozvojem byl Klastr založen.
5. Klastr je založen za účelem popularizace a prosazování zásad udržitelné výstavby
v bytové,občanské i průmyslové sféře, dále z důvodu zajištění spolupráce členů klastru
z praxe se všemi stupni školství, vzdělávání osob pracujících ve stavebnictví a souvisejících
oborech,jakož i konečných zákazníků.
Dalším důležitým účelem je i propojení vzdělávacích organizací s praxí - zavádění nových
technologií do praxe a vyhledávání obchodních partnerů pro členy Klastru.
Členové Klastru pod pojmem trvale udržitelný rozvoj rozumí „rozvoj, který uspokojuje
potřeby současnosti, aniž by omezoval možnosti budoucích generací uspokojovat jejich
vlastní potřeby“.
Pod pojmem udržitelná výstavba rozumí „vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale
udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a
kulturního“.
6. Klastr je otevřeným sdružením, které je otevřeno přijímání nových členů bez diskriminace.

Článek 2
Název a sídlo klastru
1. Název: Jihomoravský stavební klastr, z.s. ( zkratka JmSK, z.s. )
2. Sídlo: Pražská 38b, 642 00 Brno
Článek 3
Poslání klastru
1. Hlavní cíle Klastru jsou:
- spojení zkušenosti členů z praxe se všemi stupni školství
- vytváření příležitostí pro profesní uplatnění absolventů středních a vysokých škol a
zapojení studentů do práce ve společnostech členů Klastru
- zajištění spolupráce prostřednictvím škol se zahraničními firmami
- informace o nových technologiích pro členy klastru a zajištění partnerů pro jejich
zavádění
- vyhledávání zahraničních obchodních partnerů v oblasti činnosti klastru
- zlepšení výsledků společností zapojených do činnosti klastru
- zlepšování procesů řízení v oblasti stavební výroby
- zvýšení počtu inovací
- zajištění kvalitního systému vzdělávání pracovníků zapojených subjektů
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- zvýšení kvality stavebního procesu v souladu se světovými trendy
- přilákání atraktivních investic do regionů a tím podpoření jejich rozvoje
- podpoření výzkumné základny
- zajištění systému vzdělávání fyzických osob v oblasti stavebnictví a úspor energií
- rozšiřování příhraniční spolupráce
- podpora exportních příležitostí
2. Způsob naplnění poslání:
- poskytování poradenské činnosti členům Klastru
- pořádání seminářů a školení o nových výrobcích a technologiích
- zajišťování odborné literatury
- provozování internetového informačního portálu
- zajišťování odborného poradenství pro investory – právnické i fyzické osoby
- vedení odborné databáze subjektů
- zajišťování odborných exkurzí do zahraničí
- zajišťování exkurzí pro zahraniční investory a odborníky v rámci ČR
- příprava projektů pro získání grantů a dotací ze strukturálních fondů EU a i z jiných zdrojů
- shromažďování zdrojů pro financování svůch neziskových aktivit
- podpora informovanosti veřejnosti o udržitelné výstavbě a udržitelném rozvoji
- podpora a propagace členů Klastru
Článek 4
Orgány Klastru
1. Orgány Klastru jsou:
Valná hromada
Výkonná rada
Dozorčí rada
Valná hromada
2. Valná hromada je nejvyšším orgánem Klastru.
3. Valnou hromadu svolává výkonná rada Klastru minimálně jedenkrát ročně.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí mít písemnou formu minimálně 10 dnů před jejím
konáním. Musí být podepsána dvěma členy statutárního orgánu Klastru – výkonnou radou.
Pozvánka musí obsahovat minimálně:
- datum , místo a hodinu konání
- program valné hromady
- datum a podpisy zodpovědných osob
5. Právo účasti na valné hromadě mají kromě členů Klastru i členové výkonné rady, dozorčí rady,
manažer Klastru a hosté pozvaní výkonnou radou.
6. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň 50% členů Klastru.
7. Není-li valná hromada usnášeníschopná v době uvedené na pozvánce, je po uplynutí 30 minut
zahájena náhradní valná hromada, kde již pro usnášeníschopnost neplatí 50% účast členů
Klastru. V tomto případě však nelze do programu doplňovat a hlasovat o bodech, které nebyly
na programu jednání valné hromady uvedené na pozvánce.
8. Valnou hromadu řídí člen výkonné rady Klastru, kterého na svém zasedání k tomuto pověří
výkonný rada.
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9. Valná hromada volí zapisovatele a ověřovatele zápisu.
10. Do působnosti valné hromady patří:
- schvalování základního poslání a cílů Klastru
- schvalování roční účetní závěrky, výroční zpráva a zprávy výkonné rady o hospodaření
- schvalování rozpočtu
- schvalování zprávy dozorčí rady
- volba členů výkonné rady
- volba členů dozorčí rady
- schvalování změn a doplnění stanov Klastru
- schvalování výše členských příspěvků a jejich splatností
- rozhodování o zřízení, zrušení, případně sloučení organizačních jednotek Klastru, budou-li
vytvořeny
- rozhodnutí o likvidaci Klastru, zvolení likvidátora a stanovení jeho odměny
- rozhodnutí o naložení s likvidačním zůstatkem
- rozhodnutí o sloučení s jiným sdružením či klastrem
- schvalování smluv členů výkonné rady a dozorčí rady Klastru včetně stanovení výše
odměn
- valná hromada si může vyhradit do svého působení rozhodnutí, která nejsou přímo
vyhrazena do působnosti jiných orgánů Klastru
11. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud není odhlasován na valné hromadě jiný
postup hlasování.
12. Usnesení na valné hromadě je přijímáno prostou většinou přítomných členů Klastru.
Dvoutřetinová většina je požadována pouze u hlasování o rozpuštění Klastru, sloučení Klastru
s jiným sdružením či Klastrem a o hlasování o výši členských příspěvků.
13. Každý člen Klastru má při hlasování jeden hlas.
14. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož součástí je i prezenční listina. Zápis
podepisuje předsedající valné hromady, zapisovatel a ověřovatele. Zápis obdrží všichni
členové Klastru včetně orgánů Klastru nejpozději do 30 dnů od konání valné hromady.
15. Mimořádnou valnou hromadu svolá předseda výkonné rady Klastru, požádá-li o to:
- kterýkoliv člen výkonné rady
- dozorčí rada
- 1/3 členů Klastru
16. Součástí žádosti o svolání mimořádné valné hromady musí být i navrhovaný program.
17. Mimořádná valná hromada musí být svolána do 30 dnů od obdržení žádosti.
18. O svolání a jednání mimořádné valné hromady platí totéž, co pro řádnou valnou hromadu.
19. Nesvolá-li výkonná rada mimořádnou valnou hromadu v souladu s těmito stanovami, může
tuto mimořádnou valnou hromadu svolat kterýkoliv člen výkonné rady,dozorčí rady nebo člen
Klastru, který o svolání mimořádné valné hromady v souladu se stanovami žádal.
20. Ustavující valnou hromadu svolá přípravný výbor do 90 dnů od registrace Klastru.
Výkonná rada
21. Výkonná rada je výkonný orgán klastru a řídí jeho činnost.
22. Výkonná rada má 7 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, a to minimálně 4
musí být zvoleni z řad členů Klastru. Výkon člena výkonné rady Klastru je nezastupitelný.
23. Výkonná rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
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24. Funkční období výkonné rady je tříleté a znovuzvolení je možné. Funkční období končí
zvolením nových členů výkonné rady.
25. Funkční období první výkonné rady zvolené ustavující valnou hromadou je 1 rok.
26. Členové výkonné rady mohou ze své funkce odstoupit písemnou formou doručenou
prokazatelně předsedovi. Jejich funkce končí dnem doručení tohoto odstoupení.
27. Nepoklesne-li volený počet členů výkonné rady pod 4, může rada kooptovat, nejdéle však do
konání následující valné hromady , nové členy za odstoupivší či zemřelé členy.
28. Výkonnou radu svolává a řídí její předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda,
případně pověřený člen.
29. Výkonná rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
30. Rozhodnutí výkonné rady jsou přijímána hlasováním prostou většinou přítomných členů.
Pouze při jmenování a odvolání manažera Klastru je nutná dvoutřetinová většina. V případě
rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího.
31. Výkonná rada jmenuje manažera Klastru, který není členem výkonné rady. Manažer
připravuje podklady pro jednání výkonné rady a zúčastňuje se jejího jednání. Manažer
zajišťuje běžnou činnost Klastru mezi jednáními Výkonné rady. Výkonná rada se ke svému
jednání schází nejméně 1x v každém čtvrtletí.
32. Jednání svolává její předseda pozvánkou, ve které musí být uvedeno datum , místo a hodinu
konání a program jednání výkonné rady. Pozvánku zašle i předsedovi dozorčí rady. Pozvánka
musí být doručena písemně všem minimálně 10 dnů před jejím konáním.
33. Z jednání výkonné rady se pořizuje zápis, který obdrží všichni přítomní. Součástí zápisu musí
být prezenční listina. Za vypracování zápisu ( do 7 dnů od jednání ) zodpovídá člen výkonné
rady, který řídil jednání.
34. Výkonné radě přísluší zejména:
- realizovat poslání a cíle Klastru
- zodpovídá za vedené účetnictví, vypracování roční účetní závěrky, zprávy o hospodaření
a činnosti Klastru
- zabezpečovat svolání a průběh valné hromady
- připravit podklady pro schvalování nových členů Klastru nebo vyloučení stávajících
- schvalovat Organizační řád Klastru a jeho případné změny, rozhodne-li valná hromada
o jeho potřebě
- jmenovat manažera Klastru, stanovit jeho odměnu a podepsat pracovní smlouvu
- navrhovat a valné hromadě předkládat změnu stanov
- přijímat nové členy Klastru
- rozhodovat o vyloučení členů Klastru
- jmenovat poradní orgány a pracovní skupiny klastru a informovat o této skutečnosti
členy klastru na nejbližší valné hromadě
35. Statutárním orgánem Klastru je výkonná rada s tím, že za Klastr je oprávněn jednat předseda
nebo místopředseda výkonné rady. Vyžaduje-li se písemná forma, je nutný podpis dvou členů
výkonné rady, alespoň jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda. Členové výkonné
rady mohou jednat pouze na základě písemné plné moci podepsané předsedou nebo
místopředsedou. O udělení plné moci musí osoby, které plnou moc udělili informovat
výkonný výbor nejpozději na jeho nejbližším zasedání. Tyto skutečnosti musí být součástí
zápisu.
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36. Manažer Klastru může jednat na základě plné moci nebo na základě popisu práce dané mu
pracovní smlouvou.
37. Funkci výkonné rady vykonává do ustavení orgánu klastru přípravný výbor.
38. Jednání a podepisování za Klastr může být řešeno v podpisovém řádu, který může schválit
výkonná rada. V tomto případě je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů výkonné
rady.

39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

46.
47.

Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem Klastru.
Dozorčí rada má 3 členy, které volí valná hromada. Funkční období dozorčí rady jsou 3 roky.
Opětné zvolení je možné. Funkční období končí zvolením nových členů dozorčí rady.
Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu.
Hlavní kontrolní činnosti dozorčí rady je:
- kontrola účetních dokladů, správnosti jejich zaúčtování
- kontrola ekonomických údajů výroční zprávy
- zpracovat výroční zprávu dozorčí rady pro valnou hromadu s popisem kontrolní činnosti
dozorčí rady a vyjádřením k zprávě výkonné rady o hospodaření Klastru
Členové dozorčí rady mohou ze své funkce odstoupit písemnou formou doručenou
prokazatelně předsedovi dozorčí rady. Jejich funkce končí dnem doručení tohoto odstoupení.
Dozorčí rada se ke svému jednání schází nejméně 1x v každém čtvrtletí. Ze svého jednání
pořizuje zápis, za jehož vyhotovení je odpovědný předsedající jednání.
Jednání svolává její předseda pozvánkou, ve které musí být uvedeno datum , místo a hodinu
konání a program jednání dozorčí rady. Pozvánka musí být doručena písemně všem členům
minimálně 10 dnů před jejím konáním.
Členové dozorčí rady mají právo se zúčastnit zasedání výkonné rady. Pozvánku obdrží
předseda dozorčí rady od předsedy výkonné rady.
Nepoklesne-li volený počet členů dozorčí rady pod 2, může rada kooptovat, nejdéle však do
konání následující valné hromady , nového člena za odstoupivšího či zemřelého člena.

Článek 5
Členství , členské příspěvky, zrušení členství
1. Členství v Klastru je dobrovolné. Členem klastru se může stát fyzická nebo právnická osoba,
pokud souhlasí s posláním klastru popsaným v těchto stanovách, toto poslání hodlá aktivně
podporovat a pomáhat s jeho realizací.
2. Přijetím za člena Klastru dojde schválením přihlášky výkonnou radou. Podáním přihlášky
uznává uchazeč pro případ svého přijetí stanovy Klastru a strukturu členských příspěvků.
3. O přijetí za člena klastru rozhodne výkonná rada prostou většinou hlasů přítomných členů
na nejbližším zasedání výkonné rady. Na přijetí není právní nárok. Výsledek přijetí sdělí
předseda výkonné rady žadateli písemně.
4. Členství zaniká úmrtím, vystoupením, nezaplacením členského příspěvku nebo vyloučením
člena. U právnické osoby též jejím zrušením bez právního nástupce, dnem prohlášení
konkurzu nebo dnem zamítnutí konkurzu pro nedostatek majetku.
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5. Prohlášení o vystoupení musí být zasláno doporučeným dopisem předsedovi výkonné rady.
Vystoupení je účinné dnem doručení tohoto dopisu.
6. Pokud některý z členů i přes 2x opakovanou výzvu k zaplacení nesplní svůj závazek
k zaplacení ročního členského příspěvku ve lhůtě 3 měsíců od zaslání druhé výzvy, zanikne
jeho členství po uplynutí této tříměsíční lhůty.
7. Ze závažného důvodu může výkonná rada vyloučit člena Klastru svým rozhodnutím
učiněným prostou většinou hlasů přítomných členů. Za závažný důvod je považováno
zejména hrubé porušení zájmů a poslání Klastru , hrubé porušení stanov a hrubé porušení
rozhodnutí orgánů Klastru. Porušení dle tohoto bodu nezakládá právo vyloučeného na
vrácení uhrazených členských příspěvků.
8. Členové Klastru mají právo zúčastnit se valné hromady, podávat návrhy a vykonávat
hlasovací právo. Právnické osoby vykonávají své hlasovací právo svých statutárních orgánů
nebo zplnomocněných zástupců.
9. Členové Klastru mají právo na podporu a poradenství ze strany Klastru ve všech
záležitostech uvedených v těchto stanovách v bodě 2 článku 3.
10. Členové klastru jsou povinni platit členské příspěvky navržené výkonnou radou a schválené
valnou hromadou. Vznikne-li členství do 30.6., platí člen klastru roční příspěvky v plné výši.
Vznikne-li členství po 1.7., platí člen roční členský příspěvek v poloviční výši. Roční příspěvek
může být, na základě rozhodnutí výkonné rady, placen dle písemné dohody i ve splátkách.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Článek 6
Finanční hospodaření
Činnost klastru není primárně zaměřena na tvorbu zisku.
Klastr získává pro realizaci svých cílů finanční prostředky z členských příspěvků, darů, grantů,
dědictví,dotací, úroků,případně jiných výnosů za správy jmění Klastru.
Členové Klastru budou seznámeni na valné hromadě s ročním rozpočtem Klastru, ročním
finančním plánem. Stejné dokumenty vypracovává výkonná rada na období 5 let.
Plány a hospodaření Klastru schvaluje Valná hromada.
Členové Klastru se zavazují, že se budou podílet na financování Klastru dle rozhodnutí valné
hromady o výši členských příspěvků. Tento závazek je platný po celou dobu členství.
V případě, že Klastr obdrží účelové dotace nebo příspěvky, může být jeho činnost ukončena
až po splnění podmínek čerpání dotace nebo příspěvku. Nakládání s prostředky dotací či
příspěvků je možné jen v rámci účelu na který byly poskytnuty.
Za své závazky ručí Klastr pouze svým jměním. Jakékoliv ručení jednotlivých členů výkonné
rady nebo členů Klastru za závazky je vyloučeno.
Účetním obdobím je kalendářní rok, pokud nerozhodne výkonný výbor jinak.
Článek 7
Zánik Klastru

1. Klastr zaniká:
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením na základě rozhodnutí valné hromady.
- rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky
2. O zániku Klastru dle bodu čl. stanov rozhodne na návrh výkonné rady valná hromada
nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Při rozhodnutí o zániku Klastru
rozpuštěním (tj. s likvidací ) rozhodne zároveň valná hromada o likvidaci a zvolí likvidátora.
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3. Likvidátor vypořádá závazky , vymůže pohledávky Klastru a případný likvidační zůstatek
rozdělí mezi členy Klastru v poměru odpovídajícím výši zaplacených ročních členských
příspěvků.
4. Zánik Klastru se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Toto znění stanov bylo schváleno na ustavující valné hromadě občanského sdružení
Jihomoravský stavební klastr, občanské sdružení a změny schváleny na valné hromadě dne
27.5.2014.
2. O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných
členů. Návrh na změnu stanov předkládá valné hromadě výkonná rada nebo jejím
prostřednictvím kterýkoliv z členů. Změny či doplnění stanov jsou účinné dnem, kdy Klastru
bylo doručeno jejich znění s vyznačením, že Ministerstvo vnitra vzalo jejich změnu či
doplnění na vědomí.
3. Každý člen Klastru či nový zájemce o členství v Klastru obdrží jednu kopii platných stanov,
evidenční list člena a informaci o výši a splatnosti členských příspěvků.
4. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové Klastru z osobností na poli
vědy, kultury,politiky, školství a jiní, kteří podporují Klastr a souhlasí s jeho cíly.Po rozhodnutí
valné hromady o přijetí dostávají tito noví členové Klastru jmenovací listinu. Čestní členové
nemají hlasovací právo.
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