STANOVY
spolku

ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ, z.s.
- úplné znění –
I. Základní ustanovení
Článek 1
Název a sídlo
1. Název spolku zní "Asociace výzkumných organizací, z.s." – zkráceně „AVO“. V mezinárodním
styku vystupuje spolek pod názvem "Association of Research Organizations".
2. Sídlem AVO je město Praha.
Článek 2
Účel AVO
1. AVO je dobrovolným spolkem sdružujícím fyzické a právnické osoby, které se zabývají
výzkumnou a vývojovou činností nebo které mají s touto činností důležité společné zájmy,
hájícím zájmy těchto osob v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, a podílejícím se na rozvoji
systému podpory výzkumu v České republice.
2. AVO je nestátní nezisková organizace provádějící veřejně prospěšné činnosti.
Článek 3
Hlavní a vedlejší činnosti AVO
1. Hlavními činnostmi AVO je
a) zastupování zájmů členů AVO při jednáních o otázkách výzkumu, vývoje a inovací (dále jen
„VaVaI“), zejména legislativních změn, forem řízení a způsobech financování VaVaI. K tomu
deleguje své zástupce do ustanovených komisí, resp. orgánů;
b) spolupráce se všemi tuzemskými a zahraničními osobami vyvíjejícími činnost v oblasti VaVaI;
c) soustřeďování, analyzování a zpracovávání poznatků a osvědčených zkušeností z okruhu
působnosti VaVaI;
d) navrhování a prosazování nových forem propojení VaVaI s výrobní a uživatelskou sférou;
e) poskytování pomoci při vytváření prostředí pro transfer výzkumných výsledků k uživatelům;
f) spolupráce při řešení projektů VaVaI včetně infrastruktury VaVaI;
g) pořádání odborných konferencí, seminářů a diskusních setkání;
h) vykonávání zprostředkovatelské, expertní, publikační, informační a poradenské činnost v
oblasti VaVaI;
i) prezentování a popularizace výsledků VaVaI;
j) vytváření technologických platforem v oblasti aplikovaného výzkumu v souladu s iniciativou
Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření technologických platforem,
publikované v COM(2004) 353 final, a v souladu s iniciativou Unie inovací v rámci strategie
Evropa 2020 a účast na jejich práci.
2. Vedlejší hospodářskou činností AVO je „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.“

II. Postavení členů
Článek 4
Vznik členství
1. Členem AVO mohou být fyzické a právnické osoby, které se zabývají výzkumnou a vývojovou
činností, nebo které mají s touto činností důležité společné zájmy.
2. Podmínkou vzniku členství je schválení přihlášky zájemce o členství předsednictvem a souhlas
zájemce se stanovami AVO.
Článek 5
Práva a povinnosti členů
1. Členové AVO mají právo:
na poskytování všech výhod, které vyplývají z činností AVO;
a) jmenovat svého zástupce na valné shromáždění;
b) zúčastnit se jednání valného shromáždění a předkládat na něm návrhy, protinávrhy, připomínky
a vznášet protesty, včetně navrhování kandidátů na členy předsednictva a kontrolní komise;
c) být průběžně informováni o práci předsednictva;
d) jiná práva vyplývající z těchto stanov nebo rozhodnutí orgánů AVO.
2. Členové AVO mají povinnost:
a) dodržovat 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;
c) hradit členské příspěvky;
d) plnit vůči AVO veškeré členské a smluvní závazky;
e) 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 právnické osoby člena AVO či úmrtím individuálního člena AVO;
e) zánikem AVO;
2. Každý člen má právo vystoupit z AVO na základě písemné výpovědi. Členství zaniká dnem
doručení této výpovědi do sídla AVO.
3. Valné shromáždění může na návrh předsednictva rozhodnout o vyloučení člena z AVO, jestliže
si člen neplní povinnosti člena nebo jestliže jedná proti zájmům AVO a jejím členům. Členství
zaniká dnem rozhodnutí valného shromáždění o jeho vyloučení.
4. Pokud člen nezaplatí v stanovené lhůtě členský příspěvek, může být jeho členství zrušeno na
základě rozhodnutí předsednictva. Opětovné přijetí je možné teprve po zaplacení dlužných
příspěvků.
5. Vystupující, vyloučený nebo člen, kterému bylo zrušeno členství, je povinen vypořádat svoje
závazky vůči AVO.

6. AVO vystupujícím resp. vyloučeným členům nevrací alikvotní části složených ročních
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 a kontrolní komise;
b) volit čestného předsedu a čestného prezidenta;
c) schvalovat stanovy a jednací řád valného shromáždění a jejich změny;
d) schvalovat roční rozpočet na činnost AVO a účetní závěrku AVO;
e) schvalovat plán práce předsednictva a jeho výroční zprávu;
f) rozhodovat o výši ročních členských příspěvků, případně o jiných členských příspěvcích;
g) schvalovat podmínky AVO pro poskytování služeb včetně ceníku za tyto služby;
h) rozhodovat o zrušení AVO, povolávat likvidátora nebo likvidátory a schvalovat rozdělení
likvidačního zůstatku;
i) rozhodovat o přeměně AVO;
j) rozhodovat o účasti AVO v jiných tuzemských a zahraničních právnických osobách.
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 pozvánkou zaslanou všem členům, a to buď písemně,
nebo elektronicky, nejméně 14 dní před jeho konáním s tím, že pozvánka musí obsahovat program
jednání a musí jako přílohy obsahovat projednávané materiály.
5. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomen ať už osobně, prostřednictvím svého
statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, nadpoloviční počet
členů AVO.
6. Členové mohou rozhodovat o záležitostech AVO spadajících do působnosti valného
shromáždění také mimo valné shromáždění, a to formou hlasování per rollam prostřednictvím
vhodného elektronického nástroje.
7. Při hlasování per rollam zašle osoba odpovědná svolat valné shromáždění všem členům
upozornění o konání hlasování. Upozornění o hlasování bude zasláno elektronicky či písemně,
nejméně 14 dní před jeho konáním s tím, že upozornění bude obsahovat minimálně informace o
použitém elektronickém nástroji a hlasovaných bodech.
8. Valné shromáždění, není-li dále v těchto stanovách uvedeno jinak, rozhoduje většinou hlasů.
Každému členovi náleží jeden hlas.
9. Neurčí-li valné shromáždění jinak, je předsednictvo povinno zajistit vyhotovení zápisu z
valného shromáždění do třiceti dnů od jeho konání. Ze zápisu musí být patrné, kdo svolal valné
shromáždění, kdo mu předsedal, kteří činovníci byli zvoleni, jaké návrhy, protinávrhy a
připomínky byly vznesené, přijatá usnesení, vznesené protesty a kdy byl zápis vyhotoven. Každý
člen je oprávněn nahlížet do originálu zápisu z valného shromáždění v sídle AVO. Požádá-li člen
o zaslání kopie zápisu z valného shromáždění, předsednictvo mu jej zašle poštou nebo
elektronicky.

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.
Předsednictvo rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou těmito stanovami nebo právními
předpisy vyhrazeny do působnosti valného shromáždění nebo jiného orgánu AVO. O své činnosti
průběžně informuje členy AVO.
2. Předsednictvo má 15 členů.
3. Valné shromáždění volí členy předsednictva tajnou volbou. Za členy předsednictva jsou zvoleni
kandidáti, kteří obdrží největší počet hlasů z navržených kandidátů. Předsednictvo je možné volit
per rollam pouze v případě, že k volbě je použit elektronický nástroj umožňující tajné hlasování,
které je v takovém hlasování využito.
4. Funkční období člena předsednictva je čtyřleté, přičemž výkon funkce člena předsednictva
končí dnem konání nebo dnem, kdy se mělo konat první valné shromáždění po uplynutí jeho
čtyřletého funkčního období, avšak funkční období člena předsednictva skončí nejpozději
uplynutím dvou měsíců od skončení jeho čtyřletého funkčního období. Opětovná volba
jednotlivých členů předsednictva pro další funkční období je přípustná.
5. Člen předsednictva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným
výkonnému předsedovi. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení
projednalo nebo mělo projednat nejbližší zasedání předsednictva.
6. Předsednictvo, pokud počet jeho členů zvolených valným shromážděním neklesne pod jednu
polovinu, je oprávněno za své členy, jejichž členství v předsednictvu zaniklo, jmenovat náhradní
členy na dobu do nejbližšího valného shromáždění, a to maximálně 5 členů.
7. Do pravomoci předsednictva přísluší:
a) volit ze svého středu prezidenta, viceprezidenta a výkonného předsedu 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;
e) vyžadovat předložení všech dokladů, spisů a zpráv, které se týkají činnosti a hospodaření AVO;
f) navrhovat valnému shromáždění výši ročních členských příspěvků;
g) řídit činnost sekretariátu AVO;
h) rozhodovat o případném odměňování členů předsednictva.
8. 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 usnášeníschopné, 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. Čestný předseda a čestný
prezident se má právo zúčastnit jednání předsednictva s hlasem poradním.

9. Výkonný předseda nebo jím pověřená osoba vede seznam členů a provádí zápisy a výmazy v
tomto seznamu.

Článek 8a
Prezidium
1. Prezidium je statutárním orgánem AVO. Tvoří ho prezident, viceprezident a výkonný předseda.
2. Za AVO jedná nebo podepisuje samostatně prezident, viceprezident nebo výkonný předseda.
Takto jednající osoby k písemným právním jednáním vždy připojí svůj podpis s uvedením své
funkce a názvu AVO.
Článek 9
Sekretariát
1. Pro zabezpečování organizačního chodu AVO je zřízen sekretariát AVO vedený tajemníkem
AVO, který se zúčastňuje schůzí předsednictva s hlasem poradním.
2. Sekretariát tvoří tajemník AVO jmenovaný a odvolávaný výkonným předsedou a další
zaměstnanci AVO.
Článek 10
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise má 3 členy.
2. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise.
3. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté, přičemž výkon funkce člena kontrolní
komise končí dnem konání nebo dnem, kdy se mělo konat první valné shromáždění po uplynutí
jeho čtyřletého funkčního období, avšak funkční období člena kontrolní komise skončí nejpozději
uplynutím dvou měsíců od skončení jeho čtyřletého funkčního období.
4. Kontrolní komise provádí revize hospodaření a kontrolu plnění usnesení přijatých valným
shromážděním.
5. Ze svých jednání pořizuje kontrolní komise zápisy a o své činnosti předkládá zprávu valnému
shromáždění.
IV. Hospodaření
Článek 11
Členské příspěvky
1. Roční členský příspěvek nebo jiný členský příspěvek se stanoví rozhodnutím valného
shromáždění na základě schváleného rozpočtu.
2. Roční členské příspěvky uhradí členové včetně členů, kterým vzniklo členství v průběhu
kalendářního roku, ve lhůtě určené valným shromážděním. Členům, kterým vzniklo členství v
průběhu kalendářního roku, se roční členský příspěvek nekrátí, nerozhodne-li valné shromáždění
jinak. Jiné členské příspěvky uhradí členové ve lhůtě stanovené předsednictvem.

3. Na základě individuální žádosti může předsednictvo v odůvodněných případech, zejména s
ohledem na rozsah podnikatelské činnosti člena - fyzické osoby, členský příspěvek přiměřeně
snížit.
Článek 12
Hospodaření
1. Základním dokumentem pro hospodaření AVO je její rozpočet každoročně schválený valným
shromážděním.
2. Příjmy AVO tvoří:
a) roční členské příspěvky a jiné členské příspěvky;
b) příjmy z výdělečné činnosti AVO;
c) dotace, dary a jiné příjmy.
3. Pokud by došlo k celkovému překročení nákladových rozpočtových položek o více než 10%,
bez odpovídajícího zvýšení příjmových položek, musí jejich výši schválit předsednictvo ještě před
jejich realizací.
4. Výkonný předseda informuje předsednictvo a kontrolní komisi průběžně o plnění rozpočtu.
Zprávu za celoroční plnění a roční účetní závěrku předkládá výkonný předseda předsednictvu a
kontrolní komisi nejpozději do dne 31.3 následujícího kalendářního roku.
V. Přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 13
Přechodná ustanovení
1. Nabytím účinnosti těchto stanov se název funkce místopředsedy předsednictva zvoleného dne
21. 04. 2015 mění nově na funkci s názvem viceprezident.
Článek 14
Zánik a ukončení činnosti
1. AVO se zrušuje:
a) rozhodnutím valného shromáždění přijatým více jak jednou polovinou všech členů AVO;
b) pokud o tom rozhodne příslušný orgán veřejné moci z důvodů stanovených zákonem.
Článek 15
Stanovy, změny, platnost
1. Změny a doplňky stanov schvaluje valné shromáždění, pokud pro ně hlasují více jak dvě třetiny
přítomných členů.
2. Toto znění stanov bylo schváleno per rollam hlasováním členů AVO v období od 25. 3. 2021
do 16. 4. 2021. Toto znění stanov nahrazuje Stanovy platné od 4. 5. 2017 v plném znění.
Ing. Libor Kraus
prezident Asociace výzkumných organizací
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