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Usnesení valného shromáždění AVO 
konaného dne 23. 4. 2014 v ÚJV Řež, a.s. 

 

Valné shromáždění AVO na základě předložených zpráv, přednesených návrhů, informací 
a navazující diskuse 

1. s c h v a l u j e 

 Výroční zprávu předsednictva AVO za rok 2013 včetně zprávy o hospodaření AVO za rok 2013 

 Aktualizaci programového prohlášení AVO 

 Plán práce předsednictva AVO na rok 2014 

 Rozpočet AVO na rok 2014 včetně jednotného členského příspěvku ve výši 500,- Kč a ceníku služeb AVO 
(s diferencovanou výší platby podle počtu zaměstnanců a možností její individuální úpravy schvalované 
předsednictvem), které zůstávají na výši minulého roku.  

CENÍK SLUŽEB AVO PRO ROK 2013 

Počet 
zaměstnanců 

  Základní sazba navýšená 
o 30 % 

Částečná úhrada 
služeb SP ČR  

Celkem s úhradou 
služeb SP ČR  

1 - 9 5150 780 5 930 

10 - 49 10280 1610 11 890 

50 - 119 15440 3200 18 640 

120 - 199 20460 5340 25 800 

200 - 299 25750 5340 31 090 

 > 299 31040 5340 36 380 
  

2.  b e r e  n a  v ě d o m í 

 Zprávu kontrolní komise o hospodaření AVO za rok 2013 

 Informaci o stavu členské základny AVO 

 odstoupení Ing. Aleše Johna, M.B.A. z předsednictva AVO s tím, že nebude za něho do předsednictva 
AVO kooptován nový člen 

 

3. u k l á d á 
a) předsednictvu AVO 
- postupovat při své činnosti podle schváleného plánu práce na rok 2014 a výsledků diskuse na 

valném shromáždění AVO 
- využít podnětů z vystoupení hostů na valném shromáždění AVO 
- zpracovat závěry z valného shromáždění AVO a prezentovat je v tisku a na webových stránkách 

Asociace 
 b) všem členům AVO  
- posílat průběžně návrhy k dalšímu směřování AVO, k jeho novým tématům a úkolům   
- vyvinout potřebnou součinnost s předsednictvem AVO při medializaci a popularizaci výsledků a 

úspěchů českého aplikovaného výzkumu a vývoje; využívat v tomto ohledu i webových stránek AVO 
a ZprAVOdaje; 

- spolupracovat s předsednictvem AVO při konání společných akcí, jako  
 např. výstav a veletrhů s účastí AVO, seminářů, dále při aktualizaci  
 členské databáze AVO apod.; 
- oznamovat neprodleně všechny změny důležitých údajů o organizaci, především změnu sídla, 

telefonních čísel, elektronické adresy apod.; ověřovat si průběžně správnost údajů v databázi AVO 
na www AVO; 

- uhradit členské příspěvky a poskytované služby ve stanovené lhůtě. 

Zvolená mandátová komise pracovala ve složení: Jitka Schránilová, Marie Výborná, Ing. Jan Bouma, CSc. 
Zvolená návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Karel Mráček, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc.,  Ing. Milan 
Holl, CSc. 


