STANOVY
Českého optického klastru , z.s.
I. Z ÁK L A DNÍ
Článek 1:

US T AN OV E NÍ

Vznik Českého optického klastru

1.

Klastrová organizace s názvem Český optický klastr, z.s. (dále jen „COC“) je spolkem ve
smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.

COC se zřizuje jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob, které se zabývá
činnostmi v oblasti optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika,
včetně související výroby, technologií a služeb, anebo které mají s těmito činnostmi důležité
společné zájmy.

3. Vznik COC souvisí s inovační politikou Evropské komise založené na inteligentní
specializaci regionů, Národní RIS3 strategií, Krajskou přílohou k národní RIS3 za
Olomoucký kraj a dalšími rozvojovými strategiemi České republiky a Olomouckého kraje.
Článek 2:
1.
2.
3.
4.
5.

Název a sídlo

Název spolku je: Český optický klastr, z.s.
Anglický ekvivalent názvu spolku zní: Czech Optical Cluster
Zkratka názvu spolku je: COC
COC je právnickou osobou se sídlem: Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc.
COC může zřizovat další pracoviště i mimo své sídlo.

Článek 3: Účel spolku
Český optický klastr je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj optického průmyslu
v České republice (s důrazem na Olomoucký kraj) formou spolupráce podniků, veřejného sektoru
a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika,
optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb
v dodavatelské a odběratelské sféře.
Hlavními činnostmi COC jsou především:
1.

Budování konkurenční výhody a image České republiky, založené na inteligentní specializaci
v rámci účelu spolku.

2.

Výzkum, vývoj a inovace, rozvoj lidských zdrojů, zvýšení ekonomické úrovně
a zaměstnanosti v České republice.

3.

Vytváření podmínek pro maximální uplatnění talentů.

4.

Budování společné inovační infrastruktury, kapitalizace synergií ze spolupráce, zviditelnění,
propagace a internacionalizace členů COC a obhajoba jejich oprávněných zájmů.

5.

Reprezentace českého optického průmyslu v zahraničí, vytváření mezinárodních sítí
v optickém průmyslu a spolupráce se zahraničními optickými klastry.

6.

Pořádání odborných, vzdělávacích a konferenčních akcí a poradenství.
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II. Č L E N S T V Í ,

Č L E N S KÁ PR ÁV A A P OV I N N OS T I

Článek 4: Vznik členství
Po vzniku COC se jeho členem může stát fyzická nebo právnická osoba po podání písemné
přihlášky k členské schůzi COC cestou předsedy výkonné rady COC, a to ke dni následujícímu po
dni konání zasedání členské schůze COC, na kterém došlo k rozhodnutí o přijetí nového člena
COC.
Článek 5: Práva a povinnosti členů
1.

Právnická osoba, která je členem COC, může písemně prostřednictvím svého statutárního
orgánu zmocnit / pověřit fyzickou osobu pro práci v rámci zasedání orgánu COC – členské
schůze ve smyslu odst. 2 písm. a) tohoto článku stanov (dále jen „zmocněná osoba“). Každý
člen COC – právnická osoba je na zasedání členské schůze COC oprávněna navrhnout
prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo své zmocněné osoby jako kandidáta ke
zvolení do funkce předsedy, místopředsedy a člena Výkonné rady COC jím vybranou
fyzickou osobu (dále též jako „zástupce“). Člen COC – fyzická osoba je oprávněna do těchto
funkcí rovněž osobně kandidovat.

2.

Každý člen má právo
a) účastnit se osobně, jde-li o člena COC - fyzickou osobu, nebo prostřednictvím svého
statutárního orgánu nebo jím písemně zmocněné osoby, jde-li o člena - právnickou osobu,
zasedání členské schůze COC, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat
návrhy;
b) na zasedání členské schůze COC volit a navrhovat kandidáty ke zvolení do funkcí
předsedy, místopředsedy a člena výkonné rady COC;
c) požívat výhod, které jsou členům COC poskytovány na akcích pořádaných COC;
d) požadovat po výkonné radě COC zpřístupnění jakýchkoliv informací týkajících se činnosti
a hospodaření COC.

3.

Každý člen je povinen
a) podle svých možností se podílet na uskutečňování úkolů vyplývajících z rozhodnutí
členské schůze COC;
b) účastnit se jednání výkonné rady COC, do níž byl zvolen, a to osobně, jde-li o člena COC fyzickou osobu, a zajistit účast svého zástupce na tomto jednání, jde-li o člena COC právnickou osobu, a respektovat rozhodnutí těchto orgánů;
c) chránit dobré jméno COC i dobré jméno všech členů COC a Akademie věd ČR;
d) platit členské příspěvky ve stanovené výši a v termínech dle stanov COC;
e) neprodleně informovat výkonnou radu COC o ukončení zmocnění fyzické osoby
k zastupování sebe na zasedání členské schůze;
f) v případě ukončení členství v COC vypořádat své závazky vůči COC.

4.

Členský příspěvek je člen povinen zaplatit každoročně:
a) pro první rok existence COC je splatný do 20. prosince 2017,
b) pro následující roky existence COC je splatný vždy do konce prvního kalendářního
čtvrtletí příslušného kalendářního roku, za který se členský příspěvek platí,
c) pro nově přijaté členy je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne konání členské schůze, na
níž bylo rozhodnuto o přijetí příslušného člena.

5.

Členský příspěvek je splatný na účet spolku. Nezaplacení členského příspěvku je důvodem
pro zrušení členství.
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6. Člen nesmí svým vystupováním poškozovat zájmy COC, ani jeho dobré jméno. Při porušení
těchto povinností je členská schůze oprávněna člena vyloučit.
Článek 6: Zánik členství
1.

Členství v COC zaniká:
a) vystoupením,
b) vyloučením,
c) zrušením členství,
d) zánikem COC,
e) zánikem člena - právnické osoby,
f) smrtí člena - fyzické osoby.

2.

[Vystoupení] Každý člen COC má právo vystoupit ze COC, a to na základě písemného
oznámení o ukončení členství v COC. V takovém případě zaniká členství doručením
oznámení o ukončení členství v COC do sídla COC.

3.

[Vyloučení] Členská schůze může na návrh výkonné rady COC vyloučit člena z COC, jestliže
člen po dobu 1 roku neplní povinnosti člena nebo jestliže jedná proti zájmům COC nebo jejím
členům. Členství zaniká dnem rozhodnutí členské schůze 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 členská schůze většinou přítomných členů.
V případě, že člen COC nesouhlasí s vyloučením, může se za podmínek § 242 občanského
zákoníku domáhat, aby soud vyslovil neplatnost rozhodnutí členské schůze.

4.

[Zrušení] Pokud člen nezaplatí do termínu uvedeného v těchto stanovách členský příspěvek,
může být jeho členství zrušeno na základě rozhodnutí členské schůze. Členství zaniká dnem
rozhodnutí členské schůze. Opětovné přijetí je možné teprve po zaplacení všech dlužných
členských příspěvků. Oznámení o zrušení musí být písemné a musí být doručeno členovi do 1
měsíce ode dne rozhodnutí o zrušení. V případě, že člen COC nesouhlasí se zrušením členství,
může se za podmínek § 242 občanského zákoníku domáhat, aby soud vyslovil neplatnost
rozhodnutí členské schůze.

5.

[Zánik COC] Zánikem COC zaniká i členství všech členů v COC.

6.

[Zánik člena právnické osoby] Zánikem právnické osoby, která je členem COC, zaniká její
členství v COC.

7.

[Smrtí člena fyzické osoby] Smrtí člena fyzické osoby zaniká členství v COC, členství je
nepřevoditelné.

8.

Vystupujícím, vyloučeným členům nebo členům, kterým bylo členství zrušeno, COC nevrací
alikvotní části složených ročních členských příspěvků.
III. O R GA NI ZA ČN Í

S T RU KT UR A

Orgány sdružení jsou
a) členská schůze,
b) výkonná rada.
Článek 7: Členská schůze
1.

Nejvyšším orgánem COC je členská schůze, které sestává ze všech členů COC. Do pravomoci
členské schůze patří:
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volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další členy výkonné rady,
schvalovat stanovy, včetně jejich změn,
schvalovat roční rozpočet na činnost COC na daný kalendářní rok,
ukládat úkoly výkonné radě,
schvalovat účetní závěrku za uplynulý rok vypracovanou výkonnou radou,
schvalovat výroční zprávu vypracovanou výkonnou radou včetně zprávy o hospodaření
COC, která je její nedílnou součástí,
g) rozhodovat o majetkových dispozicích s nemovitostmi ve vlastnictví COC zapisovanými
do katastru nemovitostí,
h) schvalovat způsob užití zisku COC,
i) rozhodovat o účasti COC v jiných subjektech,
j) rozhodovat o zrušení COC a schvalovat jeho likvidaci či jeho rozdělení,
k) schvalovat akční plán COC na daný kalendářní rok,
l) rozhodovat o vyloučení člena z COC,
m) rozhodovat o převodu hmotného či nehmotného majetku COC a poskytování licencí
k předmětům duševního vlastnictví,
n) provádět kontrolní činnosti COC, ustavovat k tomu příslušné komise a projednávat jejich
závěry,
o) rozhodovat o zrušení členství z důvodů nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném
termínu,
p) další otázky, které do působnosti členské schůze svěřují tyto stanovy nebo jejichž
rozhodování si členská schůze vyhradila,
q) určit hlavní zaměření činnosti spolku,
r) hodnotit činnost dalších orgánů spolku,
s) přijímat a rozhodovat o přijetí člena,
t) rozhodovat o změně výše členských příspěvků,
u) rozhodovat o výši roční finanční odměny pro členy výkonné rady.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Řádné zasedání členské schůze se koná nejméně dvakrát za rok. Řídí jej předseda výkonné
rady nebo jím pověřený člen výkonné rady. Zasedání členské schůze se řídí navrženým
programem.
3. Zasedání členské schůze je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina
členů COC zahrnující zástupce všech členů – právnických osob zřizovaných Akademií věd
ČR. Rozhodnutí je přijímáno formou usnesení. K přijetí usnesení a schválení změn
v navrženém programu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, z nichž
každý člen má jeden hlas. K přijetí usnesení v otázkách podle odst. 1. písm. b) a i) tohoto
článku je třeba souhlasu všech přítomných členů, z nichž každý člen má jeden hlas. K přijetí
usnesení v otázce podle odst. 1. písm. j) tohoto článku je třeba souhlasu nejméně 2/3
přítomných členů, z nichž každý člen má jeden hlas.
4. Členská schůze může přijímat rozhodnutí i mimo řádné zasedání (formou per-rollam).
V takovém případě předloží předseda či místopředseda výkonné rady nebo jimi pověřená
osoba návrh rozhodnutí všem členům formou zaslání e-mailové zprávy. Lhůta na vyjádření
člena k návrhu rozhodnutí musí činit minimálně 14 kalendářních dnů. Nevyjádří-li se člen
COC ve lhůtě, stanovené odesílatelem návrhu rozhodnutí, pak platí, že s návrhem rozhodnutí
souhlasí. Předseda či místopředseda výkonné rady nebo jimi pověřená osoba pak oznámí
výsledky hlasování jednotlivým členům COC.
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Článek 8: Výkonná rada
1. Výkonná rada je statutárním a řídícím orgánem COC, který řídí a plní úkoly mezi dvěma
zasedáními členské schůze a za svou činnost se zodpovídá členské schůzi.
2. Veškerá právní jednání za COC je oprávněn činit předseda či místopředseda výkonné rady
samostatně nebo jiný člen výkonné rady společně s předsedou či místopředsedou výkonné
rady.
3.

Funkční období každého člena výkonné rady je čtyřleté počínaje dnem jeho volby členskou
schůzí COC podle čl. 7. těchto stanov.

4.

Výkonná rada má 7 členů, přičemž je usnášeníschopná, je-li jejímu zasedání přítomna prostá
většina členů.

5.

Do pravomoci a povinností výkonné rady přísluší:
a) řídit COC mezi jednáními členské schůze,
b) stanovit vnitřní organizační strukturu výkonné rady tak, aby byla zabezpečena její efektivní
činnost,
c) zajišťovat řádné vedení účetnictví COC,
d) vést a aktualizovat seznam členů COC,
e) vyjadřovat se k účetní závěrce COC a předkládat ji členské schůzi ke schválení,
f) předkládat členské schůzi Výroční zprávu výkonné rady, včetně Zprávy o hospodaření
COC ke schválení,
g) sestavovat návrh ročního akčního plánu COC,
h) sestavovat návrh ročního rozpočtu COC,
i) rozhodovat o sjednání úvěru nebo zápůjčky,
j) rozhodovat o zřízení, změně nebo ukončení činnosti pracoviště mimo sídlo COC.

6.

Zasedání výkonné rady svolává a řídí předseda výkonné rady. Předseda svolává výkonnou
radu nejméně 2x do roka nebo když požádá o svolání nadpoloviční většina členů výkonné
rady. Výkonná rada rozhoduje hlasováním. Každý člen výkonné rady má jeden hlas. Při
hlasování je k platnému rozhodnutí potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů výkonné
rady, vyjma rozhodování o sjednání úvěru nebo zápůjčky, kdy je třeba jednomyslné všech
členů rozhodnutí výkonné rady. Rozhodnutí je přijímáno formou usnesení.

7.

Výkonná rada má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí
a loajalitou.

Článek 9: Postavení volených orgá nů
1.

Za členství ve výkonné radě je jednou ročně vyplácena roční odměna, a to ve výši
odhlasované členskou schůzí. Schválená výše této odměny je platná pro každý rok, dokud
není členskou schůzí upravena. Se členem výkonné rady také může být sjednán pracovní
poměr. Členství ve výkonné radě je nezastupitelné.

2.

Za COC navenek jedná předseda nebo místopředseda výkonné rady.

3.

Členství ve výkonné radě se může člen vzdát písemnou rezignací doručenou na adresu sídla
COC. Členství ve výkonné radě 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.
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IV.

H OS P O DA ŘE NÍ

Článek 10: Členské příspěvky
1.

Členský příspěvek je stanoven ve výši 36.000 Kč ročně, nebo poměrná částka z této částky
odpovídající každému kalendářnímu měsíci, přistoupil-li nový člen v průběhu příslušného
kalendářního roku, za který se členský příspěvek platí.

2.

Rozhodování o změně výše členského příspěvku je v kompetenci členské schůze a rozhodnutí
o jeho výši musí být schváleno jednomyslně.

Článek 11: Hospodaření
1.

Základním dokumentem pro hospodaření COC je jeho rozpočet, každoročně schvalovaný
členskou schůzí. Žádný člen není oprávněn brát si jménem COC úvěr nebo zápůjčku ani jinak
COC zadlužovat, bez předchozího souhlasu výkonné rady. Výkonná rada zajišťuje řádné
vedení účetnictví.

2.

COC není právnickou osobou založenou za účelem podnikání. COC je ve smyslu § 146
platného občanského zákoníku veřejně prospěšnou právnickou osobou.

3.

V případě, že se COC ocitne v roli veřejného zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, postupuje COC dle tohoto
zákona.

4.

Za své závazky COC odpovídá výhradně COC. Jakékoli ručení členů spolku za závazky COC
je vyloučeno.
V. Z ÁV Ě RE Č N Á

US T A NO V E NÍ

Článek 12: Zánik a ukončení činnosti, likvidace
COC zaniká na základě rozhodnutím členské schůze o zrušení COC schváleným členskou
schůzí COC ve smyslu čl. 7 těchto stanov nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených v §
268 a násl. platného občanského zákoníku.
2. Členská schůze jmenuje likvidátora, který provede likvidaci COC postupem v souladu
s úpravou likvidace dle platného občanského zákoníku.
3. Likvidační zůstatek se převede podle rozhodnutí členské schůze na jinou osobu, která
realizuje obdobnou činnost jako COC.
4. COC zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.
1.

5.

V případě, že bude COC příjemcem účelové dotace nebo příspěvku, je může být jeho činnost
ukončena až po splnění podmínek čerpání dotace nebo příspěvku. Nakládání s těmito
prostředky je možné jen v rámci účelu, na který byly poskytnuty.

Článek 13: Ostatní
1.

Změny stanov jsou platné dnem schválení členskou schůzí a účinné dnem, kdy budou
rejstříkovým soudem uloženy do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Olomouci dne 24. 6. 2020
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