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Stanovy

I.

Název

1.

„Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí“ (dále jen „Komora“) je spolkem ve smyslu
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a má své sídlo v Praze.

2.

Komora vznikla dne 9. 9. 2002 pod názvem Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí.

II. Účel Komory a předmět činnosti
1.

Účelem Komory je sdružovat samostatné likvidátory pojistných událostí, odhadce škod
a technické experty pro škody a rizika, podporovat jejich profesionalitu, prestiž a vzdělávání
a rozvíjet vzájemnou spolupráci, jakož i mezi nimi a pojišťovnami působícími na českém
i evropském trhu a dalšími subjekty.

2.

Hlavní činnost Komory směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. odst. 1, coby společného
zájmu jejích členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

3.

a)

Podpory a rozvíjení vzájemné spolupráce mezi samostatnými likvidátory pojistných
událostí, odhadci škod a technickými experty pro škody a rizika – členy Komory.

b)

Vytváření podmínek umožňujících poskytování komplexních, kvalitních a rychlých služeb
klientům.

c)

Vytváření podmínek pro dobrou spolupráci členů Komory s pojišťovnami a dalšími
subjekty působícími na tuzemském pojistném trhu i v mezinárodním prostředí.

d)

Podpory profese samostatných likvidátorů pojistných událostí.

e)

Napomáhání a zajišťování zvyšování profesionální úrovně a vzdělávání členů Komory
a jejich zaměstnanců.

f)

Posilování společenské prestiže profese samostatného likvidátora pojistných událostí.

Vedle hlavní činnosti může Komora vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo
v hospodárném využití spolkového majetku.
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III. Orgány Komory
Orgány Komory jsou:
1. členská schůze
2. představenstvo

IV. Členská schůze
1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem Komory.

2.

Členská schůze se schází nejméně jednou za rok. Členskou schůzi svolává představenstvo
nejméně tři týdny před datem jejího konání e-mailem na kontaktní adresu, kterou člen uvedl
v přihlášce. Z pozvánky musí být zřejmé místo, datum, čas a program zasedání.

3.

Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů
Komory. Pokud představenstvo zasedání členské schůze nesvolá, svolají zasedání členské
schůze členové Komory, kteří o svolání zasedání žádali.

4.

Členská schůze jedná podle programu tak, jak byl uveden v oznámení o svolání členské schůze.
Otázky, které nebyly uvedeny v programu, mohou být zařazeny na pořad jednání jen se
souhlasem většiny všech členů Komory.

5.

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech
členů Komory. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, náhradní členská schůze se koná
půl hodiny po skončení řádné členské schůze, na kterou se nedostavila nadpoloviční většina
všech členů Komory. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů Komory.

6.

Jednání členské schůze řídí předseda představenstva nebo jiný člen představenstva.
O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen
Komory zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

7.

Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. K schválení je třeba dvoutřetinové většiny hlasů
přítomných členů.

8.

Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně
(v písemné podobě). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho
posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen Komory vyjádřit.
Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje
vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na
listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Statutární orgán oznámí členům Komory
písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato,
oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může
oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je
rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů spolku.

9.

Do působnosti členské schůze patří:
a)

schvalovat a měnit stanovy,

b)

volit členy představenstva,

c)

odvolávat členy představenstva v průběhu volebního období,

d)

schvalovat roční rozpočet a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok,
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e)

schvalovat výši členských příspěvků a paušálního poplatku za reklamu, vzdělávání
a zpracování informací,

f)

schvalovat jednací řád,

g)

schvalovat činnost představenstva,

h)

rozhodovat o vyloučení stávajících členů Komory,

i)

rozhodovat o sloučení, rozdělení, přeměně nebo zániku Komory a majetkoprávním
vypořádáním s tím spojeným.

10. Členská schůze si může vyhradit pravomoc rozhodovat také o dalších otázkách, které jí tyto
stanovy nesvěřují.

V. Představenstvo
1.

Představenstvo je tříčlenné. Jeho členy volí členská schůze, funkční období je pětileté.

2.

Představenstvo je statutárním orgánem Komory. Řídí činnost Komory a rozhoduje o všech
záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu, nebo které si usnesením
nevyhradila členská schůze.

3.

Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.

4.

Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu.

5.

Představenstvo zasedá podle potřeby, svolává je předseda představenstva. Z pozvánky musí být
zřejmé místo, čas a program zasedání.

VI. Zastupování Komory
1.

Jménem Komory jednají vždy předseda nebo místopředseda představenstva a jeden z členů
představenstva společně.

2.

Předseda představenstva odpovídá za řádné hospodaření Komory.

VII. Členství v Komoře
1. Členem Komory se může stát na základě písemné přihlášky právnická nebo fyzická osoba
podnikající jako samostatný likvidátor pojistných událostí v souladu s příslušnými právními
předpisy.
2. O přijetí za člena rozhoduje představenstvo Komory.

VIII.

Vznik a zánik členství

1.

Členství v Komoře vzniká dnem schválení členství představenstvem Komory.

2.

Členství v Komoře zaniká:
a)

úmrtím člena (u fyzických osob),

b)

zánikem Komory,
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c)

zánikem člena v případě, že jeho práva a závazky nepřejdou na právního nástupce,

d)

vyloučením člena členskou schůzí v případech:
i. hrubého porušení stanov Komory
ii. neplnění platebních povinností vůči Komoře
iii. poškozování zájmů Komory
iv. porušení kodexu etiky

e)

vystoupením z Komory písemným oznámením představenstvu Komory.

IX. Majetkové poměry
1.

Příjmy Komory tvoří příspěvky členů a ostatní příjmy.

2.

Při hospodaření se Komora řídí rozpočtem schváleným členskou schůzí a pravidly hospodaření
Komory.

3.

Při hospodářské činnosti se Komora řídí obecně závaznými právními předpisy.

4.

Členové orgánů Komory mají na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce nárok na odměnu
a úhradu jim vzniklých nákladů spojených s činností v orgánech Komory, s účastí na členské
schůzi a na akcích pořádaných Komorou.

X. Postavení člena v Komoře
1.

Každý člen Komory může uplatňovat svá členská práva hlasováním na členské schůzi.

2.

Každý člen má jeden hlas bez ohledu na počet jeho zaměstnanců nebo společníků. Hlasy členů
Komory si jsou rovny.

3.

Hlasovací právo člena může uplatňovat pouze statutární orgán nebo jeho písemně pověřený
zástupce.

4.

Každý člen může mít nejvýše jednoho svého zástupce ve všech volených orgánech komory.

XI. Práva a povinnosti členů
1.

Každý člen má právo:
a)

uvádět, že je členem Komory,

b)

využívat veškerých výsledků práce Komory,

c)

předkládat své vlastní návrhy, názory, připomínky, náměty a kritiku orgánům Komory
a Komorou volených činovníků, a vyžadovat stanoviska a vysvětlení k předloženým
podnětům od těchto orgánů,

d)

být informován o záležitostech Komory, veškeré činnosti a hospodaření Komory,

e)

kandidovat a být volen do orgánů Komory,

f)

navrhovat a volit své zástupce do orgánů Komory.

g)

účastnit se všech akcí Komory.
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2.

Každý člen má povinnost:
a)

aktivně se podílet na naplňování účelu, za kterým byla Komora založena, dodržovat
vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Komory,
dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Komory,

b)

poskytnout Komoře k plnění jejích úkolů potřebnou součinnost, je-li o ni požádán,

c)

neprodleně informovat Komoru o podstatných skutečnostech, majících vliv na jeho
členství v Komoře,

d)

přispívat na činnost Komory členským příspěvkem a podílet se na nákladech za reklamu,
vzdělávání a zpracování informací členům Komory,

e)

po schválení členství dle článku VIII. bod 1. zaplatit registrační poplatek odsouhlasený
členskou schůzí,

f)

dodržovat kodex etiky.

XII. Zrušení Komory a její likvidace
1.

O zrušení Komory rozhoduje členská schůze. Jestliže jmění Komory nepřechází na právního
nástupce, musí být provedena likvidace.

2.

Likvidátora jmenuje členská schůze. S likvidačním zůstatkem bude naloženo podle rozhodnutí
členské schůze. Zrušení Komory bude do 15 dnů oznámeno příslušenému soudu.

V Praze dne 17. dubna 2019
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