STANOVY
Národní bioplastový cluster, z.s.
Článek 1
NÁZEV A SÍDLO SPOLKU
(1)

Název spolku: Národní bioplastový cluster, z.s.

(2)

Sídlo spolku: Račice 126, Štětí, PSČ: 411 08

Článek 2
PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLKU
(1)

Spolek je samosprávný a dobrovolný nezávislý svazek členů, sdružující členy právnické a fyzické osoby na základě společného zájmu a přesvědčení. Spolek je
právnickou osobou.

Článek 3
ÚČEL SPOLKU
(2)

Hlavní činností spolku je:
▪

v úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný
rozvoj odborníků v oblasti biopolymerů a bioplastů s cílem zajistit rozvoj lidských
zdrojů pro členy spolku;

▪

podpora inovací a zvýšeni konkurenceschopnosti v oblasti biopolymerů a
bioplastů;

▪

vytvářet podmínky pro maximální využití synergii výrobního a rozvojového
potenciálu v oblasti biopolymerů a bioplastů a v souvisejících oborech;

▪

podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných členy
spolku;

▪

podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými
a neziskovými organizacemi, které mají související zájem;

▪

přispívat ke zdárné realizaci rozvojových a sociálních programů členů spolku a
krajů ČR;

▪

nabízet poradenské služby svým členům;

▪

pořádat semináře zaměřené na klastrovou problematiku a problematiku
v oblasti biopolymerů a bioplastů a v souvisejících oborech.

(3)

Realizace hlavní činnosti spolku je zabezpečována vlastní organizační a hospodářskou
činností, zejména:
▪

poskytováním poradenských služeb pro členy spolku v oblasti ekonomiky, daní,
právní problematiky a analýz, týkajících se získání podpory z veřejných fondů, vše
se zaměřením na problematiku biopolymerů a bioplastů;

▪

organizováním vzdělávacích akcí, pracovních setkaní a prezentací s problematikou
biopolymerů a bioplastů (semináře, odborné kurzy, veletrhy, výstavy) a
zajišťováním účasti členů na těchto akcích pořádaných jinými osobami;

▪

přípravou projektů pro získání grantů a dotací ze strukturálních fondů EU a z
jiných zdrojů;

▪

shromažďováním a správou prostředků na podporu svých neziskových aktivit;

▪

zpracováním analýz průzkumů trhu, konkurenčního prostředí a vyhodnocení
ekonomických dopadů inovací se zaměřením na společné potřeby členů;

▪

zpracováním analýz benchmarkingu v odvětví biopolymerů a bioplastů;

▪

podporou informovanosti veřejnosti o poslání spolku a propagací svých členů,
koordinací plánu výuky vysokých škol - členů spolku;

▪

koordinací výzkumných, seminárních, diplomových a doktorandských prací;

▪

koordinací společných projektů členů.

Článek 4
ČLENSTVÍ
(1)

Členy spolku mohou být fyzické nebo právnické osoby, které souhlasí se stanovami a
cíli spolku.

(2)

Členství ve spolku je dobrovolné.

(3)

Zakladateli spolku jsou:
(a) NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, PSČ: 190 00,
IČO: 241 66 855, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17552;
(b) PhDr. Lenka Mynářová, dat. nar. 25. 2. 1963, bytem Ostrava, Františka Čechury
4464, PSČ: 708 00;
(c) Datamar International s.r.o., se sídlem Ostrava, 28. října 1142/168, Mariánské
Hory, PSČ: 709 00, IČO: 274 45 071, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 51750.

(4)

Spolek nevede seznam členů.
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Článek 5
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ
(1)

Fyzická nebo právnická osoba se stane členem spolku na základě písemné přihlášky,
rozhodnutí členské schůze o přijetí schváleného většinou všech členů spolku a
zaplacení členského příspěvku v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí
členské schůze o přijetí.

(2)

Členství ve spolku nepřechází na právní nástupce členů.

(3)

Členství ve spolku zaniká:
(a) písemným oznámením člena spolku, členství v tomto případě zaniká ke konci
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo toto oznámení doručeno spolku;
(b) zánikem či úmrtím člena;
(c) vyloučením člena. O vyloučení člena rozhoduje na základě písemného podnětu
některého ze členů spolku členská schůze, a to většinou všech členů spolku.
Účinky rozhodnutí o vyloučení nastávají okamžitě. Důvody pro vyloučení jsou:
(i) jednání člena proti zájmům spolku; a
(ii) prodlení člena s úhradou členského příspěvku dle těchto stanov.

Článek 6
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
(1)

Člen má právo zejména:
(a) podílet se na činnosti spolku;
(b) účastnit se členské schůze spolku a podílet se na jejím rozhodování v souladu
s těmito stanovami;
(c) prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek spolku;
(d) získávat informace o činnostech spolku; a
(e) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

(2)

Člen je povinen zejména:
(a) dodržovat stanovy spolku, stejně jako rozhodnutí přijatá nejvyšším a statutárním
orgánem spolku;
(b) podílet se na činnostech spolku;
(c) platit členské příspěvky v souladu s těmito stanovami; a
(d) dbát na udržování dobrého jména spolku.
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Článek 7
ORGÁNY SPOLKU
(1)

Orgány spolku jsou:
(a) členská schůze; a
(b) předseda.
Článek 8
ČLENSKÁ SCHŮZE

(1)

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

(2)

Všichni členové spolku jsou oprávněni účastnit se členské schůze spolku.

(3)

Členskou schůzi svolává nejméně jednou ročně Předseda spolku. Pozvánka na
členskou schůzi spolku musí být odeslána písemně nejpozději 20 dnů před
plánovaným dnem konání členské schůze. Za písemnou formu se považuje i zaslání
elektronicky na e-mailovou adresu poskytnutou za tímto účelem členem.

(4)

Členové se mohou vzdát práva na včasné svolání členské schůze.

(5)

Každý člen má jeden hlas.

(6)

Průběh členské schůze řídí předseda a v jeho nepřítomnosti svolavatel.

(7)

Členská schůze rozhoduje zejména o:
(a) změnách stanov spolku;
(b) schválení výroční zprávy a účetní závěrky spolku;
(c) schválení rozpočtu na příslušný rok;
(d) volbě a odvolání předsedy;
(e) rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu
Předsedy nebo členů představujících alespoň 1/3 všech členů,
(f) schvaluje strategii postupu v zásadních jednáních spolku,
(g) zrušení spolku;
(h) povinnosti zaplatit členský příspěvek, jeho periodicitě, výši a splatnosti; a
(i) dalších otázkách, které do její působnosti svěřuje zákon, stanovy nebo zvláštní
rozhodnutí členské schůze, kterým si členská schůze vyhradí právo rozhodovat o
určité otázce nebo otázkách, které jsou jinak svěřeny do působnosti jiného orgánu
spolku.

(8)

Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, k přijetí rozhodnutí členské schůze je
třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

(9)

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna alespoň třetina všech členů.
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(10)

Člen spolku je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi jiným členem spolku
nebo třetí osobou na základě plné moci.

Článek 9
PŘEDSEDA
(1)

Předseda je statutárním orgánem spolku. Otázky, které nespadají do působnosti
členské schůze spolku, spadají do působnosti předsedy.

(2)

Funkční období předsedy je 5 let. Opakovaný výkon funkce předsedy je povolen.

(3)

Prvním předsedou zakladatelé volí paní Lenku Mynářovou, dat. nar. 25. 2. 1963,
bytem Ostrava, Františka Čechury 4464, PSČ: 708 00.

(4)

Uvolní-li se funkce předsedy v průběhu jeho funkčního období nebo skončením jeho
funkčního období, může kterýkoliv z členů spolku svolat členskou schůzi za účelem
zvolení nového předsedy. Čl. 7 odst. (3) se použije přiměřeně.

(5)

Předseda jedná za spolek samostatně.

(6)

Předseda zejména:
(b) rozhoduje o základních otázkách realizace účelu spolku;
(c) předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za
uplynulé období;
(d) předkládá členské schůzi ke schválení návrh rozpočtu na příslušný rok;
(e) realizuje rozhodnutí členské schůze;
(f) svolává členskou schůzi;
(g) provádí další jednání potřebná k řádnému chodu spolku.

Článek 10
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLKU
(1)

Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
(a) dary a příspěvky členů a třetích osob;
(b) příjmy z činností spolku;
(c) členské příspěvky členů; a
(d) dotace a granty.

(2)

Za hospodaření spolku v souladu se schváleným rozpočtem je zodpovědný předseda.
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Článek 11
ZÁNIK SPOLKU
(1)

Spolek zaniká:
(a) rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku a jeho likvidaci;
(b) právní mocí rozhodnutí soudu o zrušení spolku s likvidací.

Článek 12
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1)

Předseda je oprávněn vydat prováděcí vnitřní předpisy upravující další organizační a
kompetenční otázky spojené s provozem spolku.

Zakladatelé se shodli na tomto obsahu stanov v Praze dne 20. 9. 2017.

Za NAFIGATE Corporation, a.s., zakladatele
_______________________________________
PhDr. Lenka Mynářová, CEO

PhDr. Lenka Mynářová, zakladatel
_______________________________________

Za Datamar International s.r.o., zakladatele
_______________________________________
PhDr. Lenka Mynářová, statutární ředitel
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