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STA OVY

Asociace samostatných odborů
(ASO)

I.

ÚVOD Í USTA OVE Í

Článek 1

Asociace samostatných odborů (dále ASO, tato zkratka je současně oficiální
zkratkou) je samostatným, dobrovolným, otevřeným a nezávislým sdružením,
které bylo především ustaveno za účelem koordinace postupů při zastupování
zájmů svých členů. Spolupráce je především zaměřena na účast v tripartitě, na
vztahy ke státní správě, zaměstnavatelským a jiným příslušným subjektům.

ASO současně obhajuje pracovní, ekonomická, sociální a ostatní práva svých
členů na celostátní i místní úrovni.

Asociace samostatných odborů zastupuje členy sdružení v centrálních
mezinárodních organizacích, případně v dalších mezinárodních institucích,
včetně jednání se zahraničními odborovými ústřednami.

Asociace samostatných odborů může uzavírat dohody a smlouvy týkající se
činnosti sdružení.
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Článek 2

ASO je právnickou osobou ustavenou podle platných právních předpisů a
evidovanou na Ministerstvu vnitra.

Článek 3

Sídlem ASO je Praha.

Článek 4

ASO má právo jednat se všemi ústavními činiteli, orgány státní moci,
s organizacemi zaměstnavatelů, politickými stranami a hnutími a dalšími
institucemi s celostátní působností včetně samosprávy.

ASO zastupuje členy asociace ve společných orgánech sociálních partnerů a
vlády na nejvyšší úrovni a má právo uzavírat s těmito partnery dohody.

ASO je ve smyslu § 320 ZP ústředním odborovým orgánem s právem
vyžadovat návrhy zákonů a návrhy ostatních právních předpisů, týkajících se
důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních,
mzdových, kulturních a sociálních podmínek.
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Článek 5

ASO je nezávislá na orgánech státní moci, správy a samosprávy, na
organizacích zaměstnavatelů, na politických stranách a hnutích a na jiných
odborových a občanských sdruženích.

ASO pracuje na zásadách demokratických principů jednání a rozhodování.

II. ČLE STVÍ V ASO

Článek 6
Vznik členství

1. Členem ASO se může stát pouze právnická osoba – odborový svaz, který
je evidován Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 83/1990 Sb.,
v platném znění. Členem ASO se může stát i základní odborová
organizace. Tato odborová organizace musí být také evidována dle zákona
č. 83/1990 Sb., v platném znění.

2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje
předsednictvo ASO nadpoloviční většinou svých členů.

Článek 7
Zánik členství
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Člen může kdykoliv vystoupit z ASO. Své vystoupení musí písemně oznámit
minimálně dva měsíce před svým předpokládaným skončením předsednictvu
ASO.

Členství zaniká i nezaplacením členského příspěvku do stanoveného termínu.

Článek 8
Členský příspěvek

Na činnost ASO přispívají zúčastěná sdružení částkou 2,-- Kč na člena a rok.
Příspěvek je povinno sdružení zaplatit do jednoho měsíce po svém přijetí za
člena ASO a dále do 30.ledna každého kalendářního roku.

III.

ORGA IZAČ Í ČLE Ě Í

Článek 9

Orgány ASO jsou:

Valná hromada
Předsednictvo

Článek 10
Předsednictvo

1. Předsednictvo ASO je statutárním výkonným orgánem ASO a řídí činnost
ASO mezi zasedáními Valné hromady.
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2. Předsednictvo má 14 členů a tvoří ho předseda, místopředsedové a další
členové zvolení Valnou hromadou ASO.

3. Počet členů předsednictva může upravit Valná hromada.

4. Předsednictvo zasedá zpravidla jedenkrát za dva měsíce a svolává jej
předseda a v jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda.

5. Předsednictvo projednává a schvaluje zejména:
- postupy pro jednání dle článku 1 těchto stanov,
- stanovisko k zásadním problémů činnosti ASO,
- jednací řád ASO,
- čerpání finančních prostředků ASO,
- zástupce do mimoasociačních orgánů,
- pověřuje další členy předsednictva zastupováním ASO,
- počet zástupců z každého členského subjektu na Valnou hromadu,
- svolává Valnou hromadu ASO podle potřeby, minimálně jedenkrát za
čtyři roky.

Článek 11
Předseda ASO

1. Předsedu ASO volí Valná hromada nadpoloviční většinou členů Valné
hromady.

2. Předseda je představitelem ASO oprávněným vystupovat a jednat jejím
jménem.
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3. Předseda je oprávněn svolat mimořádné zasedání předsednictva.

Článek 12
Právo menšiny

ASO při zachování samostatnosti zúčastněných sdružení bude přijímat
rozhodnutí ve vzájemné shodě, přičemž rozhodnutí, které nebude některým
sdružením akceptováno, se na něj nebude vztahovat.

Článek 13
Zakládací listina

Součástí těchto stanov je zakládací listina ze dne 07.07.1995.

IV.

SPOLEČ Á USTA OVE Í

Článek 14

1. Funkční období předsedy, místopředsedů a členů předsednictva je
čtyřleté. Způsob volby a doplňování upravuje volební řád.

2. Výkon volených funkcí v průběhu funkčního období končí vzdáním se
funkce nebo odvoláním z funkce nebo zánikem mandátu.

3. Zánik mandátu je vždy při skončení členství v členském odborovém
svazu.
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V.

ZÁVĚREČ É USTA OVE Í

Článek 15
Zánik ASO

ASO zaniká souhlasným písemným prohlášením všech členů ASO.

Článek 16

1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.

2. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou ASO dne 8. června 2009 a
budou do 15 dnů zaslány Ministerstvu vnitra na evidenci dle § 11 zákona
č. 83/1990 Sb., ve znění zákona č. 300/1990 Sb., a ve znění pozdějších
novel.
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