STANOVY
ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ
- úplné znění tak, jak vyplývá ze znění stanov AVO, schválených ustavujícím valným shromážděním dne
18. 6. 1990, registrovaným MVČR pod č. j. VSP/1-2063/90-R a doplněných:
Dodatkem č. 1, schváleným valným shromážděním AVO dne 7. 3. 1991,
Dodatkem č. 2, schváleným valným shromážděním AVO dne 19. 3. 1992,
Dodatkem č. 3, schváleným valným shromážděním AVO dne 11. 3. 1993,
Dodatkem č. 4, schváleným valným shromážděním AVO dne 13. 4. 1995,
Dodatkem č. 5, schváleným valným shromážděním AVO dne 24. 5. 2001.
I. Základní ustanovení
Článek 1
Vznik ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

1. Asociace výzkumných organizací se zřizuje jako dobrovolné sdružení organizací a osob,
které se zabývají výzkumnou a vývojovou činností nebo které mají s touto činností důležité
společné zájmy.
2. Zakládajícími členy se stávají výzkumné organizace a fyzické osoby, které podají přihlášku
předsednictvu AVO před podáním žádosti o registraci.
Článek 2
Název, postavení a sídlo

1. Název sdružení je "Asociace výzkumných organizací" – zkráceně „AVO“. V mezinárodním
styku vystupuje pod názvem "Association of Research Organizations".
2. AVO je právnickou osobou se sídlem v Praze.
Článek 3
Základní činnosti a úkoly AVO

1. Zastupuje zájmy výzkumných organizací při jednáních s centrálními orgány o zásadních
otázkách výzkumu a vývoje, zejména legislativních změn, forem řízení a způsobech jeho
financování. K tomu deleguje své zástupce do ustanovených komisí, resp. orgánů.
2. Spolupracuje s výrobními a jinými organizacemi, odborovými, průmyslovými a jinými
svazy a institucemi.
3. Soustřeďuje, analyzuje a zpracovává poznatky a osvědčené zkušenosti z okruhu působnosti
výzkumu a vývoje. Pořádá odborné konference, semináře a diskusní setkání pro své členy.
4. Při své činnosti spolupracuje s obdobně zaměřenými institucemi, společnostmi i
jednotlivými pracovišti v zahraničí.
5. Provozuje zprostředkovatelskou, expertní, publikační, informační a poradenskou činnost v
oblasti výzkumu a vývoje.
6. Navrhuje a prosazuje nové formy propojení výzkumu a vývoje s výrobní a uživatelskou
sférou.
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7. Řeší či spolupracuje při řešení projektů výzkumu a vývoje včetně jeho infrastruktury.
8. Poskytuje služby svým členům i jiným subjektům ve výše uvedených oblastech.
Článek 4
Vznik členství

1. Pro zakládající vzniká členství v AVO podáním přihlášky. Kromě zakládajících členů
mohou vstoupit do AVO i další výzkumné organizace a fyzické osoby. Podmínkou jejich
přijetí je schválení předsednictvem a jejich souhlas s těmito stanovami.
2. Členy AVO mohou být organizace, které se zabývají výzkumnou a vývojovou činností nebo
osoby, které mají s touto činností důležité společné zájmy.
II. Postavení členů
Článek 5
Práva a povinnosti členů

1. Členové AVO mají právo:
a) na poskytování všech výhod, které vyplývají z činnosti AVO
b) jmenovat svého zástupce na valné shromáždění, přičemž člen má na něm jeden hlas
c) zúčastnit se jednání valného shromáždění
d) právo volit a být volen prostřednictvím svých zástupců do funkcí organizace AVO
e) být průběžně informováni o práci předsednictva.
2. Členové AVO mají povinnosti:
a) dodržovat smlouvu o sdružení, stanovy, usnesení a opatření orgánů AVO, pokud by jim
tím nebyla způsobena nepřiměřená újma
b) napomáhat při plnění úkolů AVO, které jsou uvedeny ve stanovách nebo uloženy jejími
orgány a poskytovat sekretariátu k tomu potřebné údaje z výzkumných organizací
c) hradit stanovené příspěvky na činnost AVO
d) zúčastňovat se zasedání valného shromáždění a práce v orgánech, sekcích nebo
případných komisích AVO.
Článek 6
Zánik členství

1. Členství v AVO zaniká:
a) vystoupením
b) vyloučením
c) zrušením členství
d) zánikem AVO
2. Každý člen má právo vystoupit z AVO na základě písemné výpovědi doručené
předsednictvu.
3. Valné shromáždění může na návrh předsednictva vyloučit člena z AVO, jestliže si člen po
dobu 1 roku neplní povinnosti nebo jestliže jedná proti zájmům AVO a jejím členům.
Členství zaniká dnem rozhodnutí valného shromáždění o jeho vyloučení.
4. Pokud člen nezaplatí do stanoveného termínu členský příspěvek, může být jeho členství
zrušeno na základě rozhodnutí předsednictva. Opětovné přijetí je možné teprve po
zaplacení dlužných příspěvků.
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5. Vystupující, vyloučený nebo člen, kterému bylo zrušeno členství, musí vypořádat svoje
závazky vůči AVO.
6. AVO vystupujícím resp. vyloučeným členům nevrací alikvotní části složených ročních
jednorázových členských příspěvků.
III. Organizační struktura
Článek 7
Valné shromáždění

1. Nejvyšším orgánem AVO je valné shromáždění. Do pravomoci valného shromáždění patří:
a) volit a odvolávat členy předsednictva, kontrolní komise a čestného předsedu
b) schvalovat stanovy a jednací řád valného shromáždění a jejich změny
c) schvalovat roční rozpočet na činnost AVO a účetní uzávěrku za uplynulý rok
d) schvalovat plán práce předsednictva a jeho výroční zprávu
e) rozhodovat o výši členského příspěvku na příslušný kalendářní rok
f) rozhodovat o zrušení AVO a schvalovat její likvidaci.
2. Řádné valné shromáždění se koná jedenkrát za rok.
3. Mimořádné valné shromáždění svolává předsednictvo z vlastního podnětu nebo na základě
požadavku kontrolní komise nebo minimálně 20% členů AVO.
4. Valné shromáždění musí být svoláno písemně, nejméně 14 dní předem s tím, že pozvánka
musí obsahovat program jednání a projednávané materiály.
Článek 8
Předsednictvo

1. Předsednictvo je řídícím orgánem AVO, který řídí a kontroluje plnění úkolů mezi dvěma
zasedáními valného shromáždění a za svou činnost zodpovídá valnému shromáždění. O
své činnosti průběžně informuje členy AVO.
2. Předsednictvo má 15 členů.
3. Valné shromáždění volí členy předsednictva tajnou volbou. Funkční období předsednictva
je dvouleté.
4. Členem předsednictva je čestný předseda. Za další členy předsednictva jsou zvoleni
kandidáti, kteří obdrží největší počet hlasů.
5. V případě nižšího počtu členů předsednictva je toto oprávněno kooptovat maximálně
celkem 5 členů.
6. Do pravomoci předsednictva přísluší:
a) volit ze svého středu prezidenta, výkonného předsedu a místopředsedu a ustanovit
vnitřní organizační strukturu předsednictva tak, aby se zabezpečila efektivní činnost
předsednictva
b) určovat postup pro řešení a zabezpečování konkrétních úkolů stanovených valným
shromážděním
c) zpracovávat plán práce předsednictva a předkládat ho valnému shromáždění
d) rozhodovat o svolání valného shromáždění, připravovat program jednání a předkládat
valnému shromáždění zprávu o činnosti AVO za období od konání posledního valného
shromáždění
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e) vyžadovat předložení všech dokladů, spisů a zpráv, které se týkají činnosti a
hospodaření AVO
f) navrhovat valnému shromáždění výši ročních jednorázových členských příspěvků
g) řídit činnost sekretariátu AVO a jmenovat tajemníka AVO na dobu funkčního období
předsednictva
h) odvolat tajemníka AVO před skončením jeho funkčního období.
7. Jednání předsednictva svolává a řídí jeho výkonný předseda. Výkonný předseda svolává
předsednictvo nejméně 4x do roka nebo když požádá o svolání nadpoloviční většina členů
předsednictva. Předsednictvo je usnášení schopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina
členů předsednictva. Předsednictvo rozhoduje hlasováním. Každý člen předsednictva má
jeden hlas. Při hlasování je k platnému rozhodnutí potřebná nadpoloviční většina hlasů
přítomných členů. Závěry z jednání předsednictva jsou zároveň směrnicí pro činnost
sekretariátu.
8. Za předsednictvo navenek vystupuje jeho prezident nebo výkonný předseda, čestný
předseda, příp. místopředseda nebo předsednictvem pověřený člen AVO.
Článek 9
Sekretariát

1. Pro zabezpečování organizačního chodu AVO bude zřízen sekretariát AVO vedený
tajemníkem AVO, který se zúčastňuje schůzí předsednictva s hlasem poradním.
2. Sekretariát tvoří tajemník AVO a další zaměstnanci AVO.
Článek 10
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je čtyřčlenná a je volena na dobu dvou let.
2. Kontrolní komise provádí revize hospodaření a kontrolu plnění usnesení přijatých valným
shromážděním.
3. Ze svých jednání pořizuje kontrolní komise zápisy a o své činnosti předkládá zprávu
valnému shromáždění.
Článek 11
Postavení volených orgánů a pracovníků sekretariátu

1. Členství v orgánech AVO je v zásadě čestné. Členství ve funkci prezidenta, výkonného
předsedy a místopředsedy předsednictva je nezastupitelné. Náklady na činnost volených
orgánů se hradí z rozpočtu AVO podle platných předpisů.
2. Pracovníci sekretariátu jsou zaměstnanci AVO na základě uzavřených pracovních smluv.
Pracovně právní vztah tajemníka AVO vzniká jmenováním.
3. Asociaci zastupuje prezident, výkonný předseda nebo místopředseda, každý samostatně.
IV. Hospodaření
Článek 12
Členské příspěvky

1. Členský příspěvek na příslušný kalendářní rok se stanoví rozhodnutím valného
shromáždění na základě schváleného rozpočtu.
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2. Zakládající a noví členové složí roční příspěvky na základě výzvy a v termínu stanoveném
sekretariátem AVO. Roční příspěvky na další roky členství v AVO složí členové vždy do
31. 3. běžného roku.
3. Na základě individuelní žádosti může předsednictvo v odůvodněných případech, zejména s
ohledem na rozsah podnikatelské činnosti člena - fyzické osoby, členský příspěvek
přiměřeně snížit.
Článek 13
Hospodaření

1. Základním dokumentem pro hospodaření AVO je její rozpočet každoročně schválený
valným shromážděním.
Příjmy AVO tvoří:
a) jednorázové roční členské příspěvky
b) příjmy za standardní a nadstandardní služby poskytované členům AVO podle zásad
přijatých valným shromážděním AVO
c) příjmy za služby vyplývající z Článku 3, bodu 8 stanov
d) dotace a jiné příjmy
Tyto příjmy kryjí vlastní náklady AVO. AVO není ziskovou organizací.
2. Pokud by došlo k celkovému překročení nákladových rozpočtových položek o více než
10%, bez odpovídajícího zvýšení příjmových položek,musí jejich výšku schválit
předsednictvo ještě před jejich realizací.
3. Tajemník AVO, který obhospodařuje finanční prostředky, informuje předsednictvo a
kontrolní komisi průběžně o plnění rozpočtu. Zprávu za celoroční plnění a roční uzávěrku
předkládá tajemník AVO předsednictvu a kontrolní komisi nejpozději do 15. 3.
následujícího roku.
V. Závěrečné ustanovení
Článek 14
Zánik a ukončení činnosti

AVO zanikne a ukončí svoji činnost:
a) rozhodnutím valného shromáždění schváleným více jak 1/2 všech členů AVO
b) pokud o tom rozhodne příslušný orgán státní správy z důvodů stanovených zákonem.
Článek 15
Likvidace

Valné shromáždění zplnomocní k vykonání likvidace likvidační skupinu a tajemníka,
kteří vykonají likvidaci do třech měsíců od přijetí usnesení valného shromáždění.
Článek 16
Stanovy, změny, platnost

1. Stanovy nabývají platnost v plném rozsahu po jejich schválení valným shromážděním,
pokud pro ně hlasuje více jak 2/3 přítomných zakládajících členů.
2. Změny a doplňky stanov schvaluje valné shromáždění, pokud pro ně hlasuje více jak 2/3
přítomných členů.
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