
 

 
 
 

  

   
 
 

Členský řád  

Klastru obecného strojírenství  
 

 

Preambule 

Klastr obecného strojírenství (dále ve zkratce taktéž jen „Klastr“) je 
otevřeným seskupením strojírenských podniků, podnikatelů, škol, výzkumných 
institucí či dalších subjektů z oboru strojírenství a oborů navazujících na 

strojírenství, výzkum a vývoj nebo inovační podnikání. 

Společné projekty jsou realizovány členy Klastru pod společným označením 

Klastr obecného strojírenství. 

Klastr je vertikálním klastrem, založeným na tvorbě hodnotového řetězce od 
dodavatelů vstupních materiálů, přes kovoobrábění a obecné strojírenství, až po 

výrobce specializovaných finálních výrobků. Činnost Klastru se zaměřuje 
především na inovace strojírenských výrobků, vyžadující vysoké zapojení 

navazujících odvětví. Základní prioritou Klastru je důraz na interdisciplinární 
přístup k inovacím a jejich podpora v rámci mezioborové spolupráce. 

Hlavním cílem Klastru je podpora inovací a zvyšování konkurenceschopnosti 

Klastru prostřednictvím projektů kolektivního výzkumu a zavádění inovací 
produktových, technologických a procesních v průmyslové praxi strojírenských 

podniků. 

Veškeré aktivity Klastru směřují k naplnění těchto priorit: 
- podpora inovací a zvyšování konkurenceschopnosti Klastru 

prostřednictvím projektů kolektivního výzkumu a zavádění inovací 
produktových, technologických a procesních v průmyslové praxi 

strojírenských podniků, 
- podpora systematického rozvoje lidských zdrojů a výchova kvalifikovaných 

pracovních sil pro strojírenské obory, 
- vytváření mezioborových vztahů kompetentních ke strojírenským oborům, 

a to zejména těchto specializovaných oblastech: manipulační a přepravní 

zařízení, automatizace a robotizace, strojírenské zařízení pro energetiku, 
- posilování sdílení a transferu znalostí, dovedností a zkušeností 

prostřednictvím podpory mezioborové spolupráce a využitím kvalitních 
sofistikovaných softwarových nástrojů. 

Tento členský řád (ve zkratce taktéž jen „Členský řád“) upravuje základní práva 

a povinnosti členů Klastru. Tato práva či povinnosti mohou být pro jednotlivé 
společné projekty dále upřesněna příslušnými smlouvami o klastrové spolupráci 

(ve zkratce taktéž jen „Smlouvy o spolupráci“). 

 

 



 

 
 
 

  

   
 
 

 

 

I. Struktura Klastru 

Klastr uvedených cílů dosahuje prostřednictvím právnické osoby založené 
k jejich naplňování (CGMC, družstvo), prostřednictvím účasti jejích členů, a 
dalších členů Klastru i širší členské základny, jež tvoří podpůrnou infrastrukturu 

Klastru, spolupracující na smluvní bázi. Je ponecháno na vůli členům Klastru, 
zda se zúčastní společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, inovace, výroby 

a odbytu. Členství v Klastru nicméně předpokládá určitou aktivitu v uvedených 
oblastech.   

Tento Členský řád vymezuje právní postavení členů Klastru, definuje vzájemné 

vazby členů k družstvu CGMC a stanovuje právní rámec spolupráce, aby byl 
maximálně zefektivněn potenciál Klastru za účelem zvýšení 

konkurenceschopnosti jeho členů. Díky vzájemné spolupráci mohou pak členové 
Klastru řadu svých omezení překonat a získat nezanedbatelnou konkurenční 
výhodu.  

 

II. Členství v Klastru 

Členství v Klastru je dobrovolné, otevřené, bezplatné a trvá po neurčitou dobu. 
Člen Klastru může své členství kdykoli ukončit. Členství v Klastru je 

nepostupitelné a nepřevoditelné. Členství v Klastru nepřechází na dědice ani 
právní nástupce.  

Členem Klastru se může stát právnická nebo fyzická osoba (subjekt práva), 

která se ztotožňuje s cíli a činnostmi Klastru, a má případně zájem 
spolupracovat s Klastrem či podporovat jeho aktivity. Podmínkou členství 

v Klastru je souhlas s Členským řádem.  

Členem Klastru se automaticky stává CGMC, družstvo. 

Členem Klastru se stává osoba, jejíž členství schválí statutární orgán družstva 

CGMC, a tato osoba buď uzavře smlouvu o spolupráci, nebo podá závaznou 
přihlášku k členství v Klastru. Členství tohoto typu nezakládá účast (podíl) na 

obchodní korporaci ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
Člen Klastru tedy nemá práva a povinnosti člena družstva CGMC, vyplývající ze 
stanov tohoto družstva a příslušných ustanovení zákona o obchodních 

korporacích. Členové Klastru nejsou zavázáni z dluhů vzešlých ze společné 
činnosti realizované jménem CGMC, družstvo. 

Aktuální seznam členů Klastru vede Administrátor na svých webových 
stránkách. 

Právní poměry člena Klastru se řídí tímto Členským řádem a smlouvou o 

spolupráci. V případě vzniku členství na základě akceptované přihlášky se kromě 
tohoto Členského řádu podpůrně použijí ustanovené zákona č. 89/2012 Sb., 



 

 
 
 

  

   
 
 

občanský zákoník, v části o společnosti (§ 2716 a násl.), třebaže smlouva o 

spolupráci uzavřena není.  

Smlouvu o spolupráci uzavírá se členem Klastru v písemné podobě jménem 
Klastru Administrátor. Spolupráce se uskutečňuje formou rozvoje vzájemně 

výhodné spolupráce v oblastech, jež jsou podle této smlouvy předmětem činnosti 
členů Klastru, zejména pak rozvojem vzájemné spolupráce v oblasti rozvoje 

klastrové iniciativy a společné podpory rozvoje malých a středních podniků v ní 
zapojených.  

Členství v Klastru se pozastavuje členovi při neúčasti ve dvou po sobě jdoucích 

shromážděních bez písemné omluvy doručené Administrátorovi. Pozastavené 
členství může být Administrátorem obnoveno na základě písemné žádosti člena 

Klastru.  

 
Členství v Klastru zaniká: 

- zánikem členství v CGMC, družstvu 
- ukončením smlouvy o spolupráci, byla-li uzavřena 

- okamžikem doručení žádosti o ukončení členství v Klastru 
Administrátorovi 

- vyloučením, porušuje-li tento Členský řád 

- zánikem právnické osoby či smrtí fyzické osoby.  

 

III. Jednání Klastru  

Vůči třetím osobám v právních vztazích vystupuje jménem Klastru 

administrátor, kterým je CGMC, družstvo (ve zkratce taktéž jen 
„Administrátor“). 

Administrátor:  

- uzavírá smlouvy o spolupráci a přijímá přihlášky do členství v Klastru a 
činí dalších související právní jednání jménem Klastru 

- uzavírá smlouvy o klastrové spolupráci se členy Klastru zapojenými do 
společných projektů 

- vede seznam členů Klastru 

- realizuje vlastním jménem společné klastrové projekty (práva a povinnosti 
Administrátora a členů zapojených do projektu jsou definována vždy 

samostatnou smlouvou o klastrové spolupráci) 
- zřizuje projektové i jiné pracovní skupiny 
- svolává shromáždění členů Klastru alespoň 1× ročně, kde předkládá ke 

schválení rozvojový plán Klastru 
- realizuje vlastním jménem rozvojový plán Klastru, je-li schválen 

- zasazuje se o dosažení společného účelu Klastru 
- obstarává správu Klastru 

- informuje členy Klastru o činnosti a akcích Klastru 



 

 
 
 

  

   
 
 

- jedna i v dalších věcech Klastru, a není-li zvláštních pokynů ze strany 

shromáždění, postupuje samostatně za účelem dosažení cílů klastru.     

Hledá-li se společná vůle Klastru, děje se tak na společných jednáních 
(shromážděních), přičemž každý z členů Klastru má jeden hlas. Na shromáždění 

se rozhoduje taktéž o vyloučení člena Klastru. Při hlasování rozhoduje 
nadpoloviční většina všech členů Klastru. Osoby, jejichž členství v Klastru je na 

základě jiných právních jednání pozastaveno, nehlasují, a k jejich účasti se při 
sčítání hlasů nepřihlíží.  

 

IV. Práva a povinnosti členů Klastru 

Člen Klastru má právo: 

- být informován o činnosti a akcích Klastru  
- účastnit se akcí a shromáždění Klastru  

- podávat náměty k činnosti Klastru  
- podílet se na spolurozhodování o realizaci společných rozvojových projektů 

v rámci Klastru 

- podílet se na realizaci i výstupech společných rozvojových projektů za 
podmínek specifikovaných příslušnou Smlouvou o spolupráci 

- používat ve svých dokumentech a webových stránkách logo či název 
Klastru a otevřeně se hlásit ke Klastru či propagovat své členství 
v Klastru.  

V případě pozastavení členství v Klastru má člen pouze právo být informován o 
činnosti a akcích Klastru. 

Člen Klastru je povinen: 
- dodržovat Členský řád a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 

spolupráci, je-li uzavřena 

- ročně informovat Administrátora o změnách v předmětu jeho činnosti, a 
to v rozsahu informací vyžadovaných v přihlášce (obrat/počet lidí/hlavní - 

vedlejší CZ-NACE) 
- nepoškozovat dobré jméno Klastru, jeho členů, Administrátora ani osob 

spolupracujících v rámci infrastruktury Klastru.  

V dalším se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku v části o právech 
a povinnostech společníka společnosti (např. § 2726 a 2727). 

 

V. Členství v družstvu 

CGMC, družstvo je otevřeno novým členům za nediskriminačních podmínek. 
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je 
podpora inovací a zvyšování konkurenceschopnosti u členů družstva a Klastru 

prostřednictvím zavádění technologických a procesních inovací ve strojírenství, 
systematického rozvoje lidských zdrojů a vytváření mezioborových vztahů 



 

 
 
 

  

   
 
 

kompetentních ke strojírenským oborům (Stanovy společnosti, čl. III.). Vnitřní 

poměry družstva jsou obsaženy v jeho stanovách.  

Všichni základní i akademičtí členové družstva CGMC se automaticky stávají 
členem Klastru.  

Právní poměry člena družstva se řídí tímto Členským řádem, stanovami 
družstva a právními předpisy, především zákonem o obchodních korporacích. 

Členové družstva se podílí na zisku a ztrátě družstva v rozsahu podílu, a to podle 
stanov a zákona o obchodních korporacích.  

Členství v družstvu CGMC není podmínkou členství v Klastru. 

 

VI. Závěrečná ustanovení  

Podpůrné použití občanského zákoníku se neuplatní tam, kde je to v rozporu 

s účelem Klastru – u členů Klastru nepřichází do úvahy vklady do Klastru ani 

právo na odměnu, stejně jako není smyslem zcela vyloučit konkurenci mezi členy 

navzájem.  

Aktualizace Členského řádu v souvislosti s nabytím právní účinnosti z.č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je účinná od 1.1.2014 a 

plně nahrazuje předchozí platné verze Členského řádu.  

 


