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Stanovy  

Plastikářského klastru z.s. 
 

PREAMBULE 

 

Cílem Spolku je vytváření podmínek: 

• pro rozvoj plastikářského průmyslu, zejména ve zlínském regionu, 

• pro využívání výsledků výzkumu a vývoje u členů Spolku, 

• pro získávání, zvyšování a udržování kvalifikace pracovních sil pro své členy,  

• pro podporu materiálových, technologických a procesních inovací u svých členů. 
Tím podporovat ekonomický růst a posilovat konkurenceschopnost svých členů. 

Účelem Spolku je především: 

• rozvíjet oborovou spolupráci zpracovatelů plastů se vzdělávacími, vědecko-výzkumnými, 
inovačními a poradenskými institucemi, 

• vybudovat pro členy Spolku zázemí pro výzkum a vývoj, zajišťovat jeho organizaci a 
přispívat tak k inovacím materiálovým, technologickým a procesním, 

• investičně rozvíjet „Středisko pro modelování výrobků z plastů“, 

• navázat aktivní spolupráci s obdobnými organizacemi, spolky nebo klastry v zemích EU a 
v dalších zemích a využívat tuto spolupráci aktivně ve prospěch členů Spolku, 

• ovlivňovat systémové řešení vzdělávání pro potřeby plastikářského odvětví v regionu, 

• organizovat pro členy Spolku odborné workshopy, proškolování a trénink vybraných 
profesí, 

• aktivně spolupracovat na formulaci a naplňování Regionální inovační strategie Zlínského 
kraje, 

• zajišťovat pro členy Spolku schválené služby a nákup vybraných služeb a produktů, 

• připravovat projekty pro získávání grantů a dotací, zejména v oblasti podpory vzdělávání, 
inovací, výzkumu a vývoje, včetně jejich řízení a administrativy. 

 
 

 

I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 

 
(1) Název  Spolku zní: „Plastikářský klastr z.s.“ (dále jen Spolek ) – zkr. Plastr 

(2) Sídlem Spolku je: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 

 

II. ZALOŽENÍ  SPOLKU 

Spolek byl založen zakladatelskou smlouvou ze dne  27.2.2006. 

 

III. ČLENSTVÍ 



 

 

2 

 

 
(1) Členství ve Spolku je dobrovolné. 
(2) Členem Spolku může být fyzická i právnická osoba. 
(3) Právnická osoba je zastupována statutárním orgánem, pokud sama právnická osoba 

neurčí jiného zástupce. 
 

IV. VZNIK ČLENSTVÍ VE SPOLKU 
 

(1) Spolek může přijmout nového člena na základě písemné přihlášky podané u  Spolku. 
(2) Vzor přihlášky tvoří nedílnou Přílohu č.1.  těchto stanov. V přihlášce se nový člen 

zavazuje, že při své účasti ve Spolku přistoupí v plném rozsahu k těmto stanovám. 
(3) Členství ve Spolku vznikne novému členu na základě vyplněné přihlášky a po schválení 

přihlášky valnou hromadou. 

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 
 

(1) Člen Spolku má právo zejména: 
a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce zasedání valné 

hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy, 
b) využívat know-how získané činností Spolku, 
c) podílet se na volbě orgánů Spolku, 
d) nahlížet do dokladů Spolku a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu 

zmocnit třetí osobu, 
e) na prezentaci v prezentačních a informačních materiálech Spolku. 

(2) Člen Spolku je povinen zejména: 
a) napomáhat podle svých možností k uskutečňování cílů a úkolů Spolku 

vymezených ve stanovách a vyplývajících z rozhodnutí valné hromady, 
b) podílet se aktivně na práci Spolku zejména na zasedání valné hromady a 

v dalších orgánech Spolku, 
c) chránit dobré jméno Spolku, 
d) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech, 
e) poskytovat informace sloužící k prezentaci Spolku nebo k aktualizaci 

v prezenčních nebo informačních materiálech, 
f) neprodleně informovat ředitele Spolku o změnách své právní formy, o změně 

majoritních vlastníků a o prodeji části nebo celého svého podniku, 
g) v případě ukončení členství vypořádat své závazky vůči Spolku. 

 
 

VI. ZÁNIK ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

 

       Členství ve Spolku zaniká: 

(1) Vystoupením člena s tím, že členství zaniká dnem doručení jeho písemného oznámení 
o vystoupení řediteli Spolku. 

(2) Vyloučením člena v případě, že poruší stanovy Spolku. Rozhodnutí o vyloučení musí být 
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písemné. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího 
po dni, kdy bylo vyloučení doručeno druhé straně. O vyloučení rozhoduje valná hromada 
většinou přítomných členů. Návrh na vyloučení ze strany Spolku může být uplatněn 
nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se Spolek o porušení stanov dozvěděl. 
V případě, že člen Spolku nesouhlasí s vyloučením, může se domáhat, aby soud  vyslovil  
neplatnost  rozhodnutí valné hromady. 

(3) Zánikem člena Spolku úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby. 

(4)  Zrušením Spolku zaniká i členství všech členů ve Spolku. 
 

VII. ORGÁNY SPOLKU 
 

Orgány  Spolku jsou: 
 
(1) Valná hromada. 
(2) Ředitel. 
(3) Kontrolní komise. 

 

VII.1.  VALNÁ HROMADA 
 

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Právo účasti na valné hromadě   
              má každý člen nebo jím pověřená osoba. Právo účasti na valné hromadě bez  
              hlasovacího práva mají zaměstnanci Spolku, případní externí členové kontrolní  
              komise a pozvaní hosté. Valné hromady se rovněž může účastnit osoba, s jejíž 
              účastí na jednání vysloví valná hromada souhlas většinou přítomných členů. 

(2) Do působnosti valné hromady patří: 
a) jmenování, odvolávání ředitele, 
b) volení a odvolávání členů kontrolní komise, 
c) schvalování změn a doplnění stanov, 
d) rozhodování o přijetí nového člena do Spolku, 
e) projednávání otázek spojených s vystoupením člena ze Spolku, 
f) rozhodování o vyloučení člena ze Spolku, 
g) rozhodování o fúzi, rozdělení nebo zrušení Spolku a o změně právní formy a s tím 

souvisejících opatření, 
h) rozhodování o účasti Spolku v jiných subjektech, 
i) rozhodování o uzavření  smlouvy o partnerství před jejím podpisem ze strany Spolku 
j) schvalování účetní závěrky, 
k) schvalování finančního plánu na kalendářní rok, 
l) schvalování záměrů rozvoje Spolku, 
m) schvalování zprávy o činnosti Spolku a o stavu jeho majetku, 
n) schvalování užití zisku Spolku na podporu jeho aktivit, 
o) rozhodnutí o vzniku povinnosti hradit roční členský příspěvek, rozhodnutí o jeho výši 

a splatnosti, 
p) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo jejichž 

rozhodování si valná hromada vyhradila, 
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q) rozhodování o postupech při likvidaci Spolku a o možném vypořádání likvidačního 
zůstatku. 

(3) Valná hromada se koná dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Svolává ji ředitel.  
            V případech stanovených těmito stanovami může svolat valnou hromadu kontrolní  
            komise. 

(4) Místo, dobu a program valné hromady určuje ředitel. Členové Spolku oprávnění zúčastnit  
      se valné hromady musí obdržet písemnou pozvánku obsahující místo, dobu a program   
      valné hromady. Pozvánka musí být doručena doporučeně nebo zaslána elektronickou  
      poštou se žádostí o potvrzení o doručení 15 dnů před konáním valné hromady.  Nejméně  
      5 dnů před zahájením valné hromady musí být doručeny stejnou formou všechny  
      materiály dle programu jednání. 
(5) V případě voleb do orgánů Spolku je ředitel povinen: 

a) Nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady zaslat členům Spolku 
(doporučeně nebo elektronickou poštou se žádostí o potvrzení o doručení) výzvu 
k předložení návrhů na kandidáty, přičemž návrhy musí být předloženy ve lhůtě 20 
dnů před konáním valné hromady, 

b) Nejméně 15 dnů přede dnem konání valné hromady s volbami do orgánů zaslat 
členům Spolku pozvánku na valnou hromadu včetně seznamu kandidátů doporučeně 
nebo elektronicky se žádostí o potvrzení o doručení. 

(6) Valná hromada musí být svolána vždy, když o to ředitele Spolku požádá alespoň třetina 
      členů nebo kontrolní komise. Tuto žádost jsou členové povinni odůvodnit a navrhnout  
      program jednání valné hromady Spolku. Valná hromada poté musí být svolána nejpozději 
      do 30 dnů od obdržení návrhu na její svolání; výjimkou jsou případy uvedené v odst. 5, kdy 
      musí být valná hromada svolána do 60 dnů od obdržení návrhu. 
(7) V případě svolání valné hromady dle odst. 6, musí být na program zařazeny body, o jejichž 
      projednání bylo požádáno. 
(8) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové disponující celkem alespoň 
       nadpoloviční většinou všech hlasů. Není-li valná hromada schopna usnášení, do 7 dnů  
       musí být svolána nová valná hromada, která je schopná usnášení bez ohledu na počet 
       přítomných. Na takto svolané valné hromadě se smí projednávat pouze body uvedené 
       v původním programu, pouze o těchto bodech může valná hromada rozhodovat. 
(9) Předsedou valné hromady je ředitel Spolku , v případě jeho neúčasti zvolený předseda  
(10) Valná hromada rozhoduje o všech otázkách většinou hlasů přítomných  členů. Každý člen  

             Spolku má jeden hlas.  
(11) Jednotlivé body projednávané valnou hromadou se schvalují hlasováním. O jednání valné 
       hromady se vyhotovuje zápis, který podepíše ověřovatel zápisu určený  předsedou  valné 
       hromady a předseda valné hromady. Členové Spolku obdrží kopii zápisu. 
(12) Členové Spolku mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě 
       ředitel Spolku předloží návrh rozhodnutí Spolku členům k vyjádření s oznámením lhůty, 
       ve které mají učinit písemné vyjádření. Lhůta k vyjádření musí činit minimálně 14 
       kalendářních dnů. Nevyjádří-li se člen ve lhůtě, platí, že souhlasí.  Ředitel  Spolku pak 
       elektronickou poštou oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům.  

VII.2.  ŘEDITEL 

(1) Ředitel Spolku je statutárním orgánem, který řídí jeho činnost a jedná jeho jménem.   
      Ředitel je za výkon své funkce odpovědný valné hromadě. Ředitele jmenuje a odvolává  
      valná hromada Spolku. 
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(2) Ředitel se při své činnosti řídí stanovami a rozhodnutími a pokyny schválenými valnou 
      hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Spolku. 
(3) Ředitel rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do 
       působnosti valné hromady nebo kontrolní komise nebo pokud si je valná hromada do své 
       působnosti nevyhradí svým rozhodnutím. Do působnosti ředitele patří zejména: 

a) obchodní vedení Spolku, 
b) zajištění řádného vedení účetnictví, 
c) zajištění běžných provozních a organizačních záležitostí Spolku, 
d) informování valné hromady o záležitostech Spolku, 
e) svolávání valné hromady, 
f) řízení valné hromady,  
g) zajištění zpracování a předkládání zpráv o činnosti Spolku a o stavu jeho majetku 

valné hromadě, 
h) vykonávání nebo zajišťování vykonání rozhodnutí valné hromady, 
i) zřizování odborných poradních orgánů, 
j) schvalování organizačního a pracovního řádu Spolku případně dalších provozních 

předpisů. 
(4) Ředitel se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným předsedovi  
      kontrolní komise. Předseda kontrolní komise je povinen svolat valnou hromadu, na jejímž  
     programu bude jmenování nového ředitele, a to tak, aby se valná hromada konala 
     nejpozději do 60 dnů od doručení písemného prohlášení ředitele o vzdání se funkce, nebo 
     od okamžiku, kdy se Spolku stane známa jiná skutečnost způsobující zánik výkonu funkce 
     ředitele. Výkon funkce ředitele končí dnem, kdy jeho prohlášení o vzdání se funkce bylo  
     projednáno valnou hromadou nebo uplynutím 60 dnů od doručení písemného prohlášení o  
     vzdání se funkce. Výkon funkce ředitele je neslučitelný s výkonem funkce v kontrolní  
     komisi Spolku. 
(5) Ředitel nesmí:  

a) vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisí s  činností 
Spolku, 

b) uzavírat obchody od samého počátku nevýhodné pro Spolek. 
(6) V případě porušení zákazů podle ustanovení odst. 5 je Spolek oprávněn požadovat, aby  
      ředitel vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence anebo převedl 
      tomu odpovídající práva na Spolek.  Tím není dotčeno právo na náhradu škody.  
(7) Řediteli náleží za výkon jeho funkce finanční odměna. 
(8) Funkční období ředitele je 5 let. 

(9) Ředitel jedná jménem Spolku. Při jednání jménem Spolku nebo při jednání za Spolek se  
      podepisuje tak, že k názvu Spolku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané  
      funkce.  

VII.3.  KONTROLNÍ KOMISE 

 

(1) Kontrolní komise je orgánem Spolku, který dohlíží na jeho činnost.  
(2) Kontrolní komise 

a) dohlíží na činnost ředitele, 
b) určuje výši odměny ředitele, 
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c) přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a 
předkládá své vyjádření valné hromadě, 

d) podává zprávy valné hromadě, 
e) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Spolku, přičemž postupuje 

obdobně podle čl. IX odst.6  a násl. 
(3) Členové kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných 
       dokladů Spolku a kontrolovat tam obsažené údaje. 
(4) Členové kontrolní komise jsou oprávněni účastnit se zasedání valné hromady. 
(5) Kontrolní komise se řídí pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 
        s právními předpisy a stanovami Spolku. 
(6) Členové kontrolní komise jsou voleni valnou hromadou. Kontrolní komise má 7 členů. 
(7) V případě, že dojde ke snížení počtu členů kontrolní komise  úmrtím,  odstoupením 
        z  funkce,  odvoláním nebo  skončením  funkčního  období, můžou členové kontrolní  
        komise, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího 
        termínu valné hromady. 
(8) Sníží-li se po dobu funkčního období kontrolní komise počet jejích členů na méně jak tři,   
       končí ke dni zániku funkčního období rozhodného člena kontrolní komise i funkční 
       období stávajících členů a je třeba kontrolní komisi nově konstituovat. 
(9) Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 
(10)  Jednání kontrolní komise se koná podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Kontrolní 
         komise je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jmenovaných členů.  
         Každý  člen kontrolní komise má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí  
         nadpoloviční většiny přítomných členů kontrolní komise. 
(11) Jednání kontrolní komise řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.  
        O průběhu jednání kontrolní komise a jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které  
        podepisuje osoba, která jednání kontrolní komise řídila a zapisovatel. Každý člen  
        kontrolní komise má právo, aby na jeho žádost bylo v zápise uvedeno jeho stanovisko. 
(12)  Kontrolní komise může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí  i mimo jednání kontrolní  
         komise, a to písemným nebo e-mailovým sdělením stanoviska jednotlivých členů  
         kontrolní komise. Takové rozhodnutí je platné, pouze pokud s ním souhlasili všichni  
         členové kontrolní komise. Na nejbližším příštím jednání kontrolní komise musí být toto  
         rozhodnutí zapsáno do zápisu. Přílohou zápisu budou e-mailová sdělení jednotlivých  
         členů kontrolní komise převedená do materializované podoby. 
(13)  Výkon funkce člena kontrolní komise je neslučitelný s výkonem jakékoliv jiné funkce  

                ve  Spolku. 
(14)  Členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného  
        hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž  
        prozrazení třetím osobám by mohlo Spolku způsobit škodu. 

 

VIII. PROSTŘEDKY A MAJETEK SPOLKU 
 

(1) Prostředky a majetek Spolku jsou získávány zejména: 
a) hospodářskou činností,  
b) ročními členskými příspěvky, 
c) dotacemi. 

(2) Předmět hospodářské činnosti Spolku: 



 

 

7 

 

a) za účelem podpory hlavních činností Spolku uvedených v Preambuli těchto  
stanov  je Spolek oprávněn vyvíjet vedlejší hospodářskou, resp. 
podnikatelskou činnost, 

b) předmětem podnikání Spolku jsou živnosti volné (výroba, obchod a služby 
uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona), resp. některý z vybraných 
oborů v rámci těchto živností. 

(3) Výši ročního členského příspěvku a jeho splatnost stanoví svým rozhodnutím valná 
hromada. 
 
 

IX. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLKU 
 

(1) Spolek je povinen s prostředky a majetkem hospodařit v souladu s platnými právními 
předpisy. 

(2) Zisk z hospodářské činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu 
Spolku. 

(3) Zpracování účetní agendy zajišťuje ředitel Spolku s tím, že účetním obdobím 
(hospodářským rokem) je kalendářní rok. 

X. ZRUŠENÍ SPOLKU 

 

(1) Spolek se zrušuje: 
a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení Spolku, jinak dnem, 

kdy rozhodnutí bylo přijato, 
b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení Spolku, jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí nabude právní moci. 
(2) Soud zruší Spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i  

bez návrhu v případě, že Spolek, ač byl na to soudem upozorněn: 
a) vyvíjí činnost zakázanou v § 145, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

(dále jen OZ), 
b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217 OZ 
c) nutí třetí osoby k členství ve Spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k 

jeho podpoře,  
d) brání členům ze Spolku vystoupit.  

(3) Ustanovení § 172 OZ není dotčeno. 

 
 

XI. LIKVIDACE SPOLKU 

 

(1) Spolek může být rovněž zrušen s likvidací. 
(2) Spolek se zrušuje s likvidací: 

a) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení Spolku, jinak dnem 
jeho účinnosti, 

b) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí 
den pozdější. 

(3) Postupem podle § 172 OZ. 
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(4) Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán Spolku likvidátora postupem podle § 189 
a násl. OZ. 

(5) Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace, a to 
způsobem stanoveným OZ. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 

 

XII. PŘEMĚNA SPOLKU 

             Přeměnou Spolku je fúze, rozdělení a změna právní formy. Přeměna se řídí příslušnými  
             ustanoveními OZ. 
 

XIII. PARTNER SPOLKU 

 

(1)  Spolek může pro naplňování svých cílů vstupovat do partnerských vztahů s významnými 
       subjekty, a to na základě písemné smlouvy o partnerství, ve které se vymezí předmět  
       spolupráce a její rozsah. 
(2) Smlouva o partnerství musí být schválena valnou hromadou.  
(3) Partner Spolku se může prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jím pověřené 
     osoby účastnit valné hromady, je-li na toto jednání pozván, bez hlasovacího práva. 

 

XIV.  DOBA TRVÁNÍ SPOLKU 

 

Spolek je založen na dobu neurčitou. 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

(1) Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy Spolku související 
s jejich účastí ve Spolku, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Spolku se řídí ve věcech, 
které neupravují stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními 
OZ.   

(2) Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich schválení valnou hromadou. 
(3) Schválením těchto stanov valnou hromadou se ruší platnost stanov z 15.5.2007. 

 
 
 
Zlín  19.11.2015 

 

 

  

 

 

 


