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S T A N O V Y 
Národní klastrová asociace 
 
I .I .I .I . ZZZZÁKLADNÍ USTANOVENÍÁKLADNÍ USTANOVENÍÁKLADNÍ USTANOVENÍÁKLADNÍ USTANOVENÍ     

ČLÁNEK 1:   VZNIK NÁRODNÍ  KLASTROVÉ ASOCIACE  

1. Národní klastrová asociace (dále jen NCA) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.  
o sdružování občanů se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen NOZ), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve 
spojení s § 214 a násl. Je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě v oddíle L vložce 8358.   

2. Vznik a činnost NCA souvisí s klastrovou a inovační politikou ČR a širší inovační 
strategií Evropské unie. NCA je podpůrnou infrastrukturou pro tyto politiky a strategie.  

3. Národní klastrová asociace je založena jako znalostní centrum klastrů a klastrových 
studií s posláním koordinovat a rozvíjet klastrové iniciativy v České republice, 
sdružovat klastrové organizace a reprezentovat jejich zájmy vůči národním  
a mezinárodním partnerům ve prospěch posílení konkurenceschopnosti České 
republiky.  

 

ČLÁNEK 2:   NÁZEV A SÍDLO  

1. Název spolku je Národní klastrová asociace. 

2. Anglický ekvivalent jména spolku je National Cluster Association - CZ. 

3. NCA je právnickou osobou se sídlem: Ostrava 

4. NCA může zřizovat další pracoviště i mimo své sídlo. O zřízení, změně nebo 
ukončení činnosti pracoviště mimo sídlo NCA rozhoduje představenstvo. 

 

ČLÁNEK 3:   HLAVNÍ ČINNOSTI  SPOLKU  

1. Zastupování zájmů klastrových organizací při jednáních s centrálními orgány  
o zásadních otázkách klastrových organizací, zejména legislativních změn, národní 
klastrové politiky, forem řízení, způsobech financování a systému vyhodnocování 
klastrových organizací.  

2. Komunikace a spolupráce se strategickými partnery, jako jsou ministerstva a orgány 
vlády, samosprávy, vysoké školy a instituce inovační a výzkumné infrastruktury, 
vzdělávací a poradenské organizace, hospodářské komory a jiné relevantní 
organizace. 

3. Podpora propagace a osvěty klastrové koncepce vůči odborné i laické veřejnosti, 
správním institucím a médiím a realizace marketingu českých klastrů vůči zahraničí 
ve prospěch obchodních zájmů členů klastrových organizací.  

4. Reprezentace českých klastrových organizací ve vazbě na evropské a globální 
informační uzly, iniciativy a strategie. 

5. Shromažďování, analýza a zpracování poznatků a osvědčených zkušeností z okruhu 
působnosti klastrových organizací.  

6. Realizace informačních, komunikačních a networkingových aktivit pro své členy.  
7. Vyhledávání vhodných partnerů pro iniciaci a realizaci inovativních, interdisci-

plinárních a meziklastrových projektů.  
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8. Zabezpečování součinnosti s klastrovou politikou Evropské komise a podpora aktivní 
účasti svých členů v evropských projektech a platformách. 

9. Vytváření podmínek pro průřezové uplatnění klastrové koncepce ve všech sektorech 
ekonomiky ČR. 

10.  Maximalizace přístupu klastrových organizací ke strukturálním a komunitárním 
fondům, především v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

11.  Vlastní výzkum a vývoj v oblasti přípravy, zakládání a dalším rozvoji klastrů v ČR.   
12. Jelikož je provozování hlavní činnosti NCA spojeno s náklady, může NCA vykonávat  

hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, 
tak k úhradě nákladů na vlastní správu. 

13. Jako vedlejší činnost bude spolek pořádat odborné, vzdělávací a publikační aktivity, 
konferenční akce, poskytovat poradenskou a expertní činnost. Tyto komerční činnosti 
mohou být poskytovány jak členům, tak i nečlenům spolku. 

 

II.II.II.II. ČČČČLENSTVÍLENSTVÍLENSTVÍLENSTVÍ ,,,,     ČLENSKÁ PRÁVA A POVIČLENSKÁ PRÁVA A POVIČLENSKÁ PRÁVA A POVIČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTINNOSTINNOSTINNOSTI     

ČLÁNEK 4: VZNIK ČLENSTVÍ  

Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba po podání písemné přihlášky  
na základě rozhodnutí představenstva NCA, a to dnem tohoto rozhodnutí.  
 

ČLÁNEK 5:  PRÁVA A POVINNOSTI  ČLENŮ  

1. Právnická osoba, která je členem NCA, může písemně zmocnit fyzickou osobu pro 
práci v orgánu NCA – dozorčí radě nebo představenstvu. Takto zmocněná osoba se 
v případě zvolení stává členem orgánu NCA. 

2. Každý člen má právo:  
a) účastnit se osobně, jde-li o člena fyzickou osobu, nebo prostřednictvím svého 

statutárního zástupce nebo zmocněné osoby, jde-li o člena právnickou osobu, 
zasedání valné hromady NCA hlasovat, požadovat vysvětlení  
a uplatňovat návrhy, 

b) volit a být volen do orgánů NCA.  V případě členů právnických osob je do orgánů 
NCA volena jimi zmocněná osoba dle bodu 1, 

c) požívat výhody, které jsou členům asociace poskytovány na akcích pořádaných 
NCA, 

d) na informace poskytované členům NCA. 

3. Každý člen je povinen: 
a) napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů a úkolů NCA vymezených ve 

stanovách a vyplývajících z rozhodnutí valné hromady, 
b) účastnit se jednání orgánů NCA, do nichž byl zvolen a respektovat rozhodnutí 

těchto orgánů,  
c) chránit dobré jméno NCA, 
d) platit členské příspěvky ve stanovené výši v souladu s rozhodnutím valné hromady  
e) neprodleně informovat představenstvo NCA o ukončení zmocnění fyzické osoby 

k zastupování sebe jako člena právnické osoby v orgánech NCA, 
f) v případě ukončení členství vypořádat své závazky vůči NCA. 

4. Členský příspěvek je člen povinen zaplatit každoročně v řádném termínu splatnosti 
faktury doručené ze strany NCA. Nezaplacení členského příspěvku je důvodem pro 
zrušení členství. O zrušení členství rozhoduje představenstvo. 

5. Člen nesmí svým vystupováním poškozovat zájmy NCA ani její dobré jméno. Při 
porušení těchto povinností je valná hromada oprávněna člena vyloučit. Pokud svým 
jednáním způsobí člen škodu jinému členovi nebo členům NCA, je povinen tuto 
škodu nahradit způsobem, který stanoví představenstvo. 
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6. Seznam členů spolku je veřejně přístupný na internetových stránkách spolku. 
Seznam aktualizuje pověřený zaměstnanec spolku při vzniku a zániku členství a dále 
při jakékoliv změně podstatných údajů.  

 

ČLÁNEK 6:  ZÁNIK ČLENSTVÍ  

1. Členství v NCA zaniká: 

a) vystoupením, 
b) vyloučením,  
c) zrušením členství, 
d) zánikem NCA, 
e) zánikem člena právnické osoby, 
f) smrtí člena fyzické osoby. 

 
2. [Vystoupení] Každý člen NCA má právo vystoupit z NCA, a to na základě písemné 

výpovědi doručené na adresu sídla NCA. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná 
běžet prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena. 

3. [Vyloučení] Valná hromada může na návrh představenstva vyloučit člena, jestliže ten 
po dobu 1 roku neplní povinnosti člena nebo jestliže jedná proti zájmům NCA a jejím 
členům. Členství zaniká dnem rozhodnutí valné hromady o jeho vyloučení. Oznámení 
o vyloučení musí být písemné a musí být doručeno vyloučenému členovi do 1 měsíce 
ode dne rozhodnutí o vyloučení. O vyloučení rozhoduje valná hromada většinou 
přítomných členů.  

4. [Zrušení] Pokud člen nezaplatí do stanoveného termínu členský příspěvek, může být 
jeho členství zrušeno na základě rozhodnutí představenstva. Členství zaniká dnem 
rozhodnutí představenstva. Opětovné přijetí je možné teprve po zaplacení dlužných 
příspěvků. Oznámení o zrušení musí být písemné a musí být doručeno členovi do  
1 měsíce ode dne rozhodnutí o zrušení.  

5. [Zánik NCA] Zánikem NCA zaniká i členství všech členů v NCA. 

6. [Zánik člena právnické osoby] Zánikem právnické osoby, která je členem NCA, 
zaniká její členství ve spolku. 

7. [Smrt člena fyzické osoby] Smrtí člena fyzické osoby zaniká členství v NCA, členství 
je nepřevoditelné. 

8. Vystupující, vyloučený člen nebo člen, kterému bylo zrušeno členství, musí vypořádat 
své závazky vůči NCA. 

9. NCA vystupujícím, vyloučeným členům nebo členům, kterým bylo členství zrušeno, 
nevrací alikvotní části složených ročních jednorázových členských příspěvků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

III.III.III.III. OOOORGANIZAČNÍ STRUKTURARGANIZAČNÍ STRUKTURARGANIZAČNÍ STRUKTURARGANIZAČNÍ STRUKTURA     

 Orgány spolku jsou 

a) valná hromada, 
b) představenstvo, 
c) prezident, 
d) dozorčí rada. 
 

ČLÁNEK 7: VALNÁ HROMADA  

1. Nejvyšším orgánem NCA je valná hromada, která sestává ze všech členů spolku.   
Do pravomoci valné hromady patří: 
a) volit a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady, 
b) schvalovat stanovy a jednací řád valné hromady a jejich změny, 
c) schvalovat roční rozpočet na činnost NCA na daný rok, 
d) schvalovat účetní závěrku za uplynulý rok, 
e) schvalovat zprávu o činnosti dozorčí rady, 
f) schvalovat plán práce představenstva, 
g) schvalovat výroční zprávu představenstva, včetně zprávy o hospodaření NCA, 

která je její nedílnou součástí, 
h) rozhodovat o výši členského příspěvku na příslušný kalendářní rok, 
i) předem rozhodovat o čerpání úvěru nebo půjčky, popřípadě o jiné formě zadlužení 

NCA, 
j) schvalovat užití zisku NCA, 
k) rozhodovat o splynutí, sloučení nebo rozdělení NCA a s tím souvisejícími 

opatřeními, 
l) rozhodovat o rozpuštění NCA a schvalovat její likvidaci, 
m) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo jejichž 

rozhodování si valná hromada vyhradila. 

2. Řádná valná hromada se koná jedenkrát za rok. Řídí ji prezident nebo jím pověřený 
člen představenstva. Jednání valné hromady se řídí navrženým programem.  

3. Valná hromada musí být svolána písemně, nejméně 14 dní předem s tím, že 
pozvánka musí obsahovat program jednání a projednávané materiály. Valná 
hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50% členů spolku. Rozhodnutí 
je přijímáno formou usnesení. K přijetí usnesení a schválení změn  
v navrženém programu je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů,  
z nichž každý člen má jeden hlas. 

4. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo z vlastního podnětu nebo na 
základě písemného požadavku dozorčí rady nebo více než 25% členů NCA, a to do 
60 dnů od doručení s programem navrženým v písemné žádosti. 

5. Členové NCA mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (řádnou  
i mimořádnou). V takovém případě předloží výkonný ředitel návrh rozhodnutí, které 
má být projednáno tímto způsobem, ke schválení představenstvu NCA. Pokud 
představenstvo NCA rozhodne o návrhu a jeho formě projednání tímto způsobem, 
předloží výkonný ředitel prokazatelným způsobem návrh rozhodnutí všem členům 
NCA k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Lhůta  
k vyjádření musí činit minimálně 14 kalendářních dnů. Nevyjádří-li se člen NCA ve 
lhůtě, platí, že souhlasí. Výkonný ředitel pak písemně oznámí výsledky hlasování 
jednotlivým členům NCA. 



5 
 

 
ČLÁNEK 8: PŘEDSTAVENSTVO  

1. Představenstvo je řídícím orgánem NCA, který řídí a kontroluje plnění úkolů mezi 
dvěma zasedáními valné hromady a za svou činnost se zodpovídá valné hromadě.  
O své činnosti průběžně informuje členy NCA. 

2. Valná hromada volí členy představenstva tajnou volbou. Funkční období 
představenstva je pětileté. 

3. Představenstvo má 7 členů. V případě nižšího počtu členů představenstva je toto 
oprávněno kooptovat maximálně celkem 3 členy do nejbližšího zasedání valné 
hromady. 

4. Do pravomoci představenstva přísluší: 

a) řídit NCA mezi jednáními valné hromady, 
b) rozhodovat o členství v NCA, 
c) rozhodovat o účasti NCA v jiných subjektech, 
d) rozhodovat o vyloučení člena z NCA, 
e) volit ze svého středu prezidenta a viceprezidenta a ustanovit vnitřní organizační 

strukturu  představenstva tak, aby se zabezpečila její efektivní činnost, 
f) jmenovat nebo odvolat výkonného ředitele NCA, 
g) rozhodovat o zřízení, změně nebo ukončení činnosti pracoviště mimo sídlo NCA, 
h) určovat postup pro řešení a zabezpečování konkrétních úkolů stanovených valnou 

hromadou, 
i) zajišťovat řádné vedení účetnictví, 
j) vyjadřovat se k účetní závěrce a předkládat ji valné hromadě ke schválení, 
k) předkládat valné hromadě výroční zprávu představenstva včetně zprávy  

o hospodaření NCA ke schválení,  
l) předem rozhodovat o celkovém překročení nákladových rozpočtových položek  

o více než 10% bez odpovídajícího zvýšení příjmových položek, 
m) zpracovávat plán práce představenstva a předkládat ho valné hromadě, 

rozhodovat o svolání valné hromady, připravovat program  jednání a předkládat 
valné hromadě zprávu o činnosti NCA za období od konání poslední valné 
hromady, 

n) vyžadovat předložení všech dokladů, spisů a zpráv, které se  týkají činnosti  
a hospodaření NCA, 

o) navrhovat valné hromadě výši ročních jednorázových  členských příspěvků, 
p) rozhodovat o zrušení členství z důvodů nezaplacení členských příspěvků ve 

stanoveném termínu, 
q) rozhodovat o způsobu náhrady škody v případě, že člen NCA svým jednáním 

způsobí škodu jinému členovi nebo členům NCA. 

5. Představenstvo může jmenovat výkonného ředitele NCA, což je podkladem pro 
uzavření pracovně právního vztahu ve smyslu zákona č. 262/2006, zákoníku práce  
v platném znění. Výkonný ředitel samostatně nebo v součinnosti s dalšími 
zaměstnanci zabezpečuje činnost spolku. Vůči ostatním zaměstnancům je výkonný 
ředitel v postavení zaměstnavatele a je oprávněn k zastupování spolku navenek 
v provozních záležitostech, kdy plnění spojené s daným právním úkonem nepřevýší 
finanční limit stanovený představenstvem. Představenstvo může odvolat výkonného 
ředitele NCA bez udání důvodu; ukončení pracovněprávního vztahu se řídí 
zákoníkem práce v platném znění. 
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6. Jednání představenstva svolává a řídí prezident NCA. Prezident svolává 
představenstvo nejméně 3x do roka nebo když požádá o svolání nadpoloviční většina 
členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné, jestliže je přítomna 
nadpoloviční většina členů představenstva. Představenstvo rozhoduje hlasováním. 
Každý člen představenstva má jeden hlas. Při hlasování je k platnému rozhodnutí 
potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Rozhodnutí je přijímáno 
formou usnesení. Závěry z jednání představenstva jsou zároveň směrnicí pro činnost 
sekretariátu. 

7. Za představenstvo navenek jedná prezident nebo viceprezident na základě pověření 
prezidenta. 

 

 ČLÁNEK 9: PREZIDENT  

1. Prezident je statutárním orgánem spolku, kterému náleží veškerá působnost, kterou 
tyto stanovy nesvěřují jinému orgánu NCA. Prezident zejména zastupuje NCA 
navenek, a to samostatně. Za NCA může na základě pověření prezidenta jednat 
viceprezident nebo jím pověřený zástupce.  
 

2. Prezidenta volí ze svého středu představenstvo na dobu 5 let. Prezident se funkce 
ujímá dnem následujícím po dni volby.  

3. Prezident je povinen: 
a) svolávat schůze představenstva a valné hromady v souladu s čl. 7 a 8 těchto 

stanov včetně pořízení a archivace zápisů z těchto jednání, 
b) řídit činnost spolku v souladu se Stanovami, vnitřními směrnicemi NCA  

a usneseními valné hromady po celé své funkční období, 
c) odpovídá za řádné hospodaření NCA s výjimkou těch aktivit, které jsou svěřeny do 

působnosti jiných orgánů NCA. 
 

ČLÁNEK 10:  DOZORČÍ RADA  

1. Dozorčí rada je tříčlenná a je volena na dobu 5 let. Ze svého středu volí předsedu 
dozorčí rady. V případě, že některý z  členů v průběhu funkčního období ukončí svou 
činnost v dozorčí radě, zemře nebo je odvolán, jsou zbývající dva členové povinni 
kooptovat nového člena na období do nejbližšího konání valné hromady. 

2. Dozorčí rada provádí revize hospodaření a kontrolu plnění usnesení přijatých valnou 
hromadou. Ze svých jednání pořizuje zápisy a o své činnosti předkládá zprávu valné 
hromadě. 

 

ČLÁNEK 11:  POSTAVENÍ VOLENÝCH ORGÁNŮ A PRACOVNÍKŮ SEKRETARIÁTU  

1. Členství v orgánech NCA je v zásadě čestné. Členství ve funkci prezidenta  
je nezastupitelné.  

2. Člen představenstva nesmí být členem dozorčí rady. 

3. Členství v orgánu se může člen vzdát písemnou rezignací doručenou na adresu 
NCA. Členství v orgánu poté zaniká uplynutím 2 měsíců po doručení rezignace. 
Členství v orgánu zaniká rovněž dnem, k němuž byl člen orgánu odvolán orgánem, 
jenž ho do funkce zvolil. Kolektivní volené orgány rozhodují ve věcech jim svěřeným 
 s výjimkou případů, kdy je působnost jednotlivých členů orgánů rozdělena do 
konkrétních oblastí. 

4. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který 
návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého  
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z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je 
naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu. 

5. Členové orgánů včetně prezidenta jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného 
hospodáře tj. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.   

 

 ČLÁNEK 12: VÝKONNÝ ŘEDITEL ,  SEKRETARIÁT  

1. Výkonný ředitel NCA: 
a) obhospodařuje finanční prostředky NCA, 
b) informuje představenstvo a dozorčí radu průběžně o plnění rozpočtu na daný rok, 
c) připravuje výroční zprávu představenstva včetně zprávy o hospodaření NCA, 
d) předkládá roční účetní závěrku představenstvu a dozorčí radě, a to nejpozději do 

31. 5. následujícího roku, 
e) zúčastňuje se schůzí představenstva s hlasem poradním. 

2. Pro zabezpečení organizačního chodu NCA bude zřízen sekretariát NCA vedený 
výkonným ředitelem NCA.  

3. Sekretariát tvoří výkonný ředitel NCA a další zaměstnanci NCA. Pracovníci 
sekretariátu jsou zaměstnanci NCA na základě uzavřených pracovních smluv nebo 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

 

    

IV.IV.IV.IV.     HHHHOSPODAŘENÍOSPODAŘENÍOSPODAŘENÍOSPODAŘENÍ     

 ČLÁNEK 13:  ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY  

1. Členský příspěvek na příslušný kalendářní rok se stanoví rozhodnutím valné hromady 
na základě schváleného rozpočtu. 

2. Zakládající a noví členové složí roční příspěvky na základě výzvy a v termínu 
stanoveném sekretariátem NCA. Roční příspěvky na další roky členství v NCA složí 
členové vždy v řádném termínu splatnosti faktury doručené ze strany NCA. 

 

ČLÁNEK 14:  HOSPODAŘENÍ  

1. Základním dokumentem pro hospodaření NCA je její rozpočet každoročně schválený 
valnou hromadou. NCA hospodaří vždy s vyrovnaným rozpočtem. Není oprávněna 
brát si úvěr nebo půjčku ani jinak se zadlužovat bez předchozího souhlasu 
představenstva.  

2. Příjmy NCA tvoří: 
a) jednorázové roční členské příspěvky, 
b) příjmy za standardní a nadstandardní služby poskytované členům NCA podle 

zásad přijatých valnou hromadou NCA, 
c) příjmy z vedlejší činnosti podle článku 3 bodu 12 a 13 stanov, 

d) granty, dotace, dary a jiné příjmy. 

3. Tyto příjmy kryjí vlastní náklady NCA. Pokud by došlo k celkovému překročení 
nákladových rozpočtových položek o více než 10% bez odpovídajícího zvýšení 
příjmových položek, musí jejich výši schválit představenstvo ještě před jejich 
realizací. 

4. NCA není organizací založenou za účelem podnikání. NCA je ve smyslu §146 NOZ 
veřejně prospěšnou právnickou osobou. 



8 
 

 
V.V.V.V. ZZZZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍÁVĚREČNÉ USTANOVENÍÁVĚREČNÉ USTANOVENÍÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ     

ČLÁNEK 15:  ZÁNIK A UKONČENÍ ČINNOSTI ,  L IKVIDACE  

1. NCA končí činnost rozhodnutím valné hromady o zrušení, schváleným více jak 1/2 
všech  členů NCA nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §270 NOZ. 

2. Valná hromada jmenuje likvidátora, který provede likvidaci v souladu  
s úpravou likvidace dle NOZ. 

3. Likvidační zůstatek se převede podle rozhodnutí valné hromady na jinou osobu, která 
realizuje obdobnou činnost jako NCA.  

4. NCA zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.  

 

ČLÁNEK 16:  STANOVY ,  ZMĚNY ,  PLATNOST  

1. Stanovy nabývají platnost v plném rozsahu po jejich schválení valnou hromadou, 
pokud pro ně hlasuje více jak 2/3 přítomných členů.  

2. Změny a doplňky stanov schvaluje valná hromada, pokud pro ně hlasuje více jak 2/3 
přítomných členů. 

 

Změna stanov byla schválena valnou hromadou dne 9. 5. 2016 dle usnesení k bodu 8 
programu jednání.  

Změny stanov jsou platné dnem schválení valnou hromadou a účinné dnem, kdy budou 
vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

 

 

 

V Praze dne: 9. 5. 2016      

 

PaedDr. Pavla Břusková 
prezidentka 

 


