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STANOVY 
 
České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí 

 
Část I 

 
Úvodní ustanovení 

 
Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen "ČKSLPU") je spolkem, 
dobrovolnou organizací sdružující samostatné likvidátory pojistných událostí, vědecké 
pracovníky a experty působící při likvidaci pojistných událostí, k činné účasti na všestranném 
rozvoji samostatné likvidace pojistných událostí. 
 
Úkolem ČKSLPU je prosazovat a obhajovat profesní zájmy samostatných likvidátorů ve vztahu 
ke správním orgánům a právním subjektům. 
 
Jako nepolitická organizace se ČKSLPU podílí na vypracovávání a projednávání návrhů 
právních předpisů týkajících se likvidátorů pojistných událostí a předpisů souvisejících s činností 
samostatného likvidátora pojistných událostí, včetně formulování etických a morálních zásad 
jeho činnosti. 
 
ČKSLPU prosazuje zlepšení ekonomického a sociálního postavení likvidátorů, spolupracuje s 
jednotlivými pojistiteli, orgány státní správy a samosprávy a s organizacemi v souvisejících 
oborech.  
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Článek 1 
 

Název a sídlo 
 

Název spolku:  Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí  
Sídlo spolku:  Brno, Helfertova 505/5, PSČ 61300 
IČ:   26616149 
 

Článek 2 
 

Právní poměry 
 
Spolek je otevřený pro všechny samostatné likvidátory pojistných událostí, vědecké pracovníky 
a experty působící při likvidaci pojistných událostí v České republice. 
 

Článek 3 
 

Účel spolku a cíl jeho činnosti 
 
Účelem spolku je prosazovat a obhajovat profesní zájmy samostatných likvidátorů, odhadců, 
znalců, expertů a/nebo vědeckých pracovníků zabývající se činností samostatné likvidace 
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pojistných událostí nebo spolupracující se samostatným likvidátorem pojistných událostí, a to 
zejména ve vztahu ke správním orgánům a právním subjektům. 
 
Při plnění účelu a cílů vyvíjí spolek i vzdělávací a informační činnost. V souladu s platnými 
právními předpisy potom i činnost vydavatelskou a nakladatelskou zaměřenou především na 
vzdělávání a informovanost likvidátorů, vědeckých pracovníků a expertů působící při likvidaci 
pojistných událostí v České republice. 
 

Část II 
 

ČLENSTVÍ V KOMOŘE, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 
 

Článek 4 
 

Podmínky a vznik členství: 
 
1. Členství v ČKSLPU je dobrovolné. 
 
2.  Každý, kdo má zájem se stát členem ČKSLPU, musí se stát nejdříve přidruženým členem 
ČKSLPU, pokud představenstvo ve výjimečných případech nerozhodne jinak. 
 
3.  Členem ČKSLPU může být samostatný likvidátor pojistných událostí (fyzická nebo právnická 
osoba), soudní znalec, odhadce, expert nebo vědecký pracovník zabývající se činností 
samostatné likvidace pojistných událostí nebo spolupracující se samostatným likvidátorem 
pojistných událostí, kteří souhlasí s úkoly a s cíli ČKSLPU vyjádřenými v úvodním ustanovení 
stanov a v dokumentech ČKSLPU (především v Etickém a morálním kodexu samostatného 
likvidátora pojistných událostí) a hodlá je uskutečňovat.  
 
4. Členem může být jen fyzická nebo právnická osoba, která provádí náplň činnosti 
samostatného likvidátora pojistných událostí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím 
jménem a na její účet. 
 
5. Fyzická nebo právnická osoba, která je ve statutárních orgánech obdobného spolku, 
profesního sdružení nebo organizace, nebo je členem obdobného spolku, profesního sdružení 
nebo organizace může být pouze přidruženým členem ČKSLPU. 
 
6. Uchazeč o členství podává přihlášku představenstvu ČKSLPU. O přijetí za člena rozhodne 
představenstvo ČKSLPU. V případě nepřijetí má uchazeč právo odvolat se do jednoho měsíce k 
valné hromadě, která o odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání. 
 
7. Řádné členství vzniká schválením písemné přihlášky představenstvem a zaplacením 
základního vkladu/vstupního poplatku. 

 
Článek 5 

 
Práva a povinnosti členů 

 
1.  Člen ČKSLPU má právo: 

a) volit a být volen do všech orgánů ČKSLPU, 
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b) konzultovat s orgány ČKSLPU právní, odborné a jiné otázky související s výkonem 
profese samostatného likvidátora pojistných událostí, 

c) být informován o všech akcích pořádaných ČKSLPU, účastnit se jich a aktivně se na nich 
podílet, 

d) předkládat návrhy a připomínky týkající se činnosti ČKSLPU. 
 

2.  Člen ČKSLPU je povinen: 
a) dodržovat stanovy ČKSLPU a řídit se rozhodnutím jejich orgánů, 
b) podílet se na plnění cílů a úkolů ČKSLPU 
c) uhradit vstupní poplatek, 
d) platit řádně roční členské příspěvky do 31.03. běžného roku, 
e) dodržovat Etický a morální kodex samostatného likvidátora pojistných událostí. 

 
Článek 6 

 
Zánik členství 

 
1. Členství v ČKSLPU zaniká: 

a) písemným oznámením člena o vystoupení z ČKSLPU adresovaným představenstvu 
ČKSLPU, 
b) vyloučením člena z důvodu porušení Stanov nebo závažného neplnění povinností. 
(Závažným neplněním povinností je např. nezaplacení členského příspěvku do 31.03. 
běžného roku, resp. ani v náhradním termínu stanoveném v písemné výzvě představenstva 
ČKLSPU, jednání, které odporuje Etickému a morálnímu kodexu samostatného likvidátora 
pojistných událostí), 
c) pozbytím možnosti vykonávat činnost samostatného likvidátora. 

 
2.  Vyloučení člena navrhuje a projednává představenstvo ČKSLPU. Tento člen má právo 
zúčastnit se projednávání a právo odvolat se do jednoho měsíce k valné hromadě, která o 
odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání.  
 

Článek 7 
 

Přidružené členství 
 

1. Účelem přidruženého členství je rozvíjení širší odborné spolupráce při naplňování cílů a 
poslání ČKSLPU se subjekty, jejichž zájmy jsou blízké zájmům ČKSLPU, kteří však nemají 
zájem stát se plnými členy ČKSLPU, nebo jim v tom brání nesplnění podmínek členství v 
ČKSLPU. 

 
Přidružené členství se řídí ustanoveními tohoto článku stanov. Ostatní ustanovení stanov o 
členech a členství v ČKSLPU se na přidružené členství nepoužijí. 
 
2. Přidruženým členem první úrovně se může stát vědecký pracovník, soudní znalec, odhadce 
nebo expert zabývající se činností samostatné likvidace pojistných událostí nebo spolupracující 
se samostatným likvidátorem pojistných událostí.  
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Přidružený člen první úrovně má právo volit a být volen do vzdělávacích orgánů.  
 
3.  Přidruženým členem druhé úrovně se může stát samostatný likvidátor pojistných událostí, 
který však nemá zájem se stát řádným členem nebo pro přijetí za řádného člena nebyly splněny 
veškeré podmínky.  
  
Z přidruženého členství druhé úrovně vyplývá právo přednostní účasti na akcích pořádaných 
ČKSLPU.  
  
4. Přidruženým členem třetí úrovně se mohou stát zaměstnanci pojišťoven a makléřských 
společností působících v České republice. 
 
Přidružení členové třetí úrovně mají právo na informace o akcích pořádaných ČKSLPU a na 
informace o aktuálním dění v oboru, kterými ČKSLPU disponuje.   
 
5. Přidružení členové všech tří úrovní mají právo využívat výhod poskytovaných slev na 
vzdělávací a školící akce pořádané ČKSLPU. 
 
6. O přijetí přidruženého člena rozhoduje představenstvo na základě písemné přihlášky 
uchazeče podané představenstvu. V případě nepřijetí má uchazeč právo odvolat se do jednoho 
měsíce k valné hromadě, která o odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání. 
 
7. Přidružený člen si může za splnění všech podmínek nutných pro řádné členství, podat 
přihlášku k přijetí za řádného člena u představenstva ČKSLPU, které o přihlášce rozhodne. V 
případě nepřijetí má uchazeč právo odvolat se do jednoho měsíce k valné hromadě, která o 
odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání. 
 
8.  Přidružený člen má právo:  

a) konzultovat s orgány ČKSLPU právní, odborné a jiné otázky související s výkonem 
profese samostatného likvidátora pojistných událostí, 
b) být informován o všech akcích pořádaných ČKSLPU, účastnit se jich a aktivně se na nich 
podílet, 
c) předkládat návrhy a připomínky týkající se činnosti ČKSLPU. 
 

9.  Přidružený člen nemá právo volit ani být volen do orgánů ČKSLPU s výjimkou přidružených 
členů první úrovně, kteří mají právo volit a být voleni do vzdělávacích orgánů ČKSLPU.  
 
10. Přidružený člen je povinen: 

a) dodržovat stanovy ČKSLPU a řídit se rozhodnutím jejich orgánů, 
b) podílet se na plnění cílů a úkolů ČKSLPU, 
c) uhradit vstupní poplatek, 
d) platit řádně roční členské příspěvky přidruženého člena do 31.03. běžného roku, 
e) dodržovat Etický a morální kodex samostatného likvidátora pojistných událostí. 
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11. Přidružený člen musí jednat v souladu se zájmy ČKSLPU. Pokud se přidružený člen dopustí 
jednání v rozporu se stanovami ČKSLPU nebo v rozporu s jejími cíly a zájmy nebo pro závažné 
neplnění povinností může jej představenstvo z ČKSLPU vyloučit. 
 
Vyloučení přidruženého člena navrhuje a projednává představenstvo ČKSLPU. Tento přidružený 
člen má právo zúčastnit se projednávání a právo odvolat se do jednoho měsíce k valné 
hromadě, která o odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání. Závažným neplněním 
povinností je např. nezaplacení příspěvku přidruženého člena do 31.03. běžného roku, resp. ani 
v náhradním termínu stanoveném v písemné výzvě představenstva ČKLSPU; nebo jednání, 
které odporuje Etickému a morálnímu kodexu samostatného likvidátora pojistných událostí. 
 
12. Přidružené členství zaniká: 

a) písemným oznámením přidruženého člena o vystoupení z ČKSLPU adresovaným 
představenstvu ČKSLPU, 
b) vyloučením člena z výše uvedených důvodů,  
c) pozbytím možnosti vykonávat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí nebo 
činnost v oboru likvidace pojistných událostí. 

 
Článek 8 

 
Čestné členství 

 
1. V mimořádných případech může představenstvo ČKSLPU rozhodnout o udělení čestného 
členství v České komoře samostatných likvidátorů pojistných událostí nečlenovi ČKSLPU, a to 
za významné zásluhy o rozvoj ČKSLPU a naplňování jejích cílů.  
 
2. Čestný člen České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí nemá povinnost platit 
členské příspěvky a uhradit vstupní poplatek.  

 
 

Část III 
 

ORGÁNY ČKSLPU  
 

Článek 9 
 

Orgány ČKSLPU a způsob jejich jednání 
 

1. Orgány ČKSLPU jsou: 
- valná hromada, 
- představenstvo, 
- tajemník spolku a zastupující tajemník, 
- sekretariát spolku, 
- vzdělávací orgány spolku. 
 

2. Představenstvo ČKSLPU je za svou činnost odpovědno řádným členům ČKSLPU. 
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3. Usnesení orgánů ČKSLPU jsou pro řádné i přidružené členy závazná. 
 
4. Orgány ČKSLPU jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. 
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů, pokud není ve 
stanovách výslovně stanoveno jinak. 

 
Článek 10 

 
Valná hromada členů ČKSLPU  

 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČKSLPU. Tvoří ji všichni řádní členové ČKSLPU. 
Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Valnou hromadu svolává představenstvo. 
 
Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů 
ČKSLPU. 
 
2.  Valná hromada zejména 

a) projednává a stanoví zásadní úkoly ČKSLPU, 
b) přijímá a upravuje stanovy ČKSLPU, 
c) volí a odvolává členy představenstva, 
d) projednává a schvaluje zprávu o činnosti ČKSLPU, 
e) schvaluje výsledky hospodaření ČKSLPU, 
f) schvaluje program činnosti a rozpočet ČKSLPU na další kalendářní rok, 
g) stanovuje výši ročního členského příspěvku, základního vkladu a vstupního poplatku, 
h) rozhoduje o zániku ČKSLPU. 

 
Článek 11 

 
Představenstvo ČKSLPU  

 
1. Představenstvo ČKSLPU je kolektivním výkonným orgánem ČKSLPU a řídí činnost 
ČKSLPU v období mezi valnými hromadami. Funkční období představenstva je pětileté. 
Členové představenstva jsou jmenováni valnou hromadou. 
  
2. Představenstvo ČKSLPU volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a tajemníka. Počet 
členů představenstva je určen dělbou úkolů mezi jeho jednotlivé členy. 

 
3. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a může vykonávat funkci 
tajemníka, rozhodne-li tak valná hromada. 
 
4. Představenstvo ČKSLPU zasedá nejméně jednou za čtvrtletí. Představenstvo ČKSLPU plní 
usnesení valné hromady. 
 
5. Představenstvo ČKSLPU plní dále zejména tyto úkoly: 

a) vede evidenci členů, 
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b) svolává valnou hromadu, 
c) zajišťuje plnění programu činnosti ČKSLPU na příslušný kalendářní rok, 
d) hospodaří s finančními a hmotnými prostředky ČKSLPU, v souladu s příslušnými předpisy 
vytváří fondy ČKSLPU a v rámci pravidel schválených valnou hromadou rozhoduje o jejich 
použití, 
e) zajišťuje nakladatelskou a vydavatelskou činnost, 
f) garantuje mezinárodní spolupráci a zajišťuje zastupování ČKSLPU v mezinárodních 
organizacích, 
g) organizuje spolupráci s ostatními tuzemskými organizacemi, spolky a zájmovými svazy, 
h) zajišťuje podle potřeby dokumentační a vzdělávací činnost. 

 
Článek 12 

 
Tajemník spolku a zastupující tajemník 

 
1. Tajemník spolku je výkonným orgánem. Stojí v čele sekretariátu ČKSLPU a odpovídá 
představenstvu za řádný chod sekretariátu a za řádný výkon činností uvedených v tomto 
článku a v čl. 14. 
 
2. Po dobu nepřítomnosti tajemníka spolku ho v plném rozsahu jeho působnosti zastupuje 
zastupující tajemník. 
 
3. Tajemník spolku a zastupující tajemník jsou jmenováni a odvoláváni představenstvem 
ČKSLPU. Funkci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu k ČKSLPU. Tajemník 
spolku ani zastupující tajemník nesmí být členem obdobně zaměřeného spolku. 
 
4. Tajemník spolku je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při zajišťování 
provozu sekretariátu ČKSLPU, činností vymezených v čl. 14 a v pracovněprávních vztazích k 
zaměstnancům sekretariátu ČKSLPU (viz odst. 5), mimo těch právních úkonu, které si 
vyhradilo představenstvo a valná hromada ČKSLPU. Mezi zasedáními představenstva 
zastupuje ČKSLPU ve vztahu k třetím osobám. Ze své činnosti je tajemník spolku odpovědný 
představenstvu ČKSLPU. 
 
5. V oprávnění tajemníka spolku vymezeném v předchozím odstavci není zahrnuto oprávnění 
zcizovat nemovitosti a zatěžovat je a realizovat investice, které jsou nad rámec schváleného 
rozpočtu, pokud mu k těmto úkonům nebyla výslovné představenstvem ČKSLPU udělena 
plná moc. 
 
6.  V rámci své působnosti tajemník spolku: 

a) plní úkoly uložené představenstvem ČKSLPU, 
b) předkládá předsednictvu návrh organizačního rádu sekretariátu ČKSLPU, 
c) rozhoduje o použití finančních a materiálních prostředků určených pro potřeby 
sekretariátu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradily vyšší orgány ČKSLPU, 
d) zastupuje ČKSLPU v pracovněprávních vztazích a rozhoduje o personálním 
zabezpečení sekretariátu, 
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e) vydává vnitrní předpisy pro sekretariát ČKSLPU, 
f) navrhuje představenstvu ČKSLPU zřízení nebo zrušení vzdělávacích orgánů ČKSLPU.   

 
Článek 13 

 
Sekretariát ČKSLPU 

 
1. Úkolem sekretariátu ČKSLPU je zajišťovat 
      a) administrativně, technicky, organizačně a odborně činnost ČKSLPU, 

b) činnosti, které jsou posláním ČKSLPU a jejich zabezpečení není v působnosti jiného 
orgánu ČKSLPU, 
c) styk a spolupráci s Evropským svazem samostatných likvidátorů pojistných událostí 
(FUEDÍ) či jinými národními a mezinárodními profesními organizacemi, asociacemi či 
svazy, 
d) styk s orgány státní správy, 
e) správu majetku ČKSLPU, evidenci hmotného a nehmotného majetku, jeho inventarizaci 
a řešení případných škod na majetku, 
f) činnost vzdělávacích orgánů, 
g) služby a ostatní činnosti vyplývající z činnosti ČKSLPU, 
h) činnosti, které ČKSLPU zajišťuje na základě smluvního vztahu nebo pověření. 

 
Článek 14 

 
Vzdělávací orgány spolku 

 
1. Vzdělávací orgány jsou poradními orgány představenstva ČKSLPU, má čtyři odborné 
sekce a to: 

a) odbornou sekci pro vzdělávání, 
b) odbornou sekci pro zkoušení a přezkušování, 
c) odbornou sekci vykonávající činnost nakladatelskou a vydavatelskou 
d) odbornou sekci poradenskou a poradní. 

 
2. V čele každé sekce stojí předseda, kterým je jeden ze členů představenstva nebo tajemník 
spolku. V jeho pravomoci je jmenování dalších členů sekce z řad odborníků, kteří nebyli 
zvoleni valnou hromadou a jejich odvolání. 
 
3. Odborná sekce: 

a) předkládá představenstvu návrhy, informace a doporučení, 
b) informuje představenstvo o práci a problémech které řeší, 
c) navrhuje představenstvu členy pověřené zastupováním sekce a účastí při jednáních, ke 
kterým mohou být přizváni, a pověřuje členy k účasti na práci společné pro několik sekcí. 
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4. Odborné sekce si mohou vytvořit pracovní skupiny pro řešení specifických problémů. 
Členy těchto pracovních skupin mohou být i odborníci, kteří nejsou členy ČKSLPU. Odborné 
sekce stanoví pravidla pro činnost pracovních skupin. 
 
5. Odborné sekce a jejich zástupci jsou oprávněni vystupovat jménem ČKSLPU jen na 
základě a v rozsahu pověření uděleného předsedou představenstva ČKSLPU. 
 
6. Odbornou sekci svolává její předseda podle schváleného plánu zasedání, nebo když o to 
požádá alespoň 1/3 jejich členu, případně představenstvo ČKSLPU. 
 
7. Odborná sekce je usnášeníschopná, jestliže jsou přítomny 2/3 jejích členu. Usnáší se 
nadpoloviční většinou přítomných členu. Každý člen sekce má jeden hlas. V případě rovnosti 
hlasu rozhoduje hlas předsedy. 

 
Článek 15 

 
Hospodaření ČKSLPU  

 
1. Majetek ČKSLPU tvoří finanční a hmotné prostředky, majetková práva včetně práv k 
výsledkům duševní činnosti. Spolek hospodaří s vlastním majetkem, který je oddělen od majetku 
členu ČKSLPU. 
 
2. Majetek ČKSLPU spravuje tajemník spolku.  
 
3. Pořízení, likvidaci a prodej hmotného investičního majetku a nehmotného investičního 
majetku, jehož účetní hodnota převyšuje 200 tis. Kč, jakož i zřízení věcného břemene nebo 
zástavního práva k takovému majetku podléhá schválení valné hromady ČKSLPU. 
 
4. Finanční prostředky jsou vedeny na účtu u peněžního ústavu v ČR. 
 
5. Zdroji příjmů ČKSLPU jsou: 

a) roční členské příspěvky, 
b) vstupní poplatky a základní vklady, 
c) příjmy ze služeb poskytovaných ČKSLPU a z jiné činnosti ČKSLPU, 
d) bankovní úroky, 
e) dary, dotace apod. 

 
6. Hospodářským rokem ČKSLPU je kalendářní rok. 
 
7. Získané prostředky slouží ke krytí nákladu (výdajů) souvisejících s činnostmi ČKSLPU. 
 
8. Zisk nebo ztrátu není možné rozdělovat mezi členy. 
 
 

Část IV 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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Článek 16 
 

Oprávnění k jednání 
 

1. Jménem ČKSLPU jednají samostatně předseda a místopředseda představenstva ČKSLPU.  
 
2. Písemné právní úkony provádí samostatně předseda nebo místopředseda představenstva 
ČKSLPU. 
 
3. V jednotlivých konkrétních případech může jednat jménem ČKSLPU tajemník spolku nebo 
zastupující tajemník či pověřený člen představenstva, jehož k tomu zmocnil předseda nebo 
místopředseda představenstva ČKSLPU nebo pokud mu pravomoc nevyplývá přímo 
z ustanovení těchto stanov.  

 
Článek 17 

 
Zánik a likvidace ČKSLPU  

 
1. ČKSLPU zaniká 

a) dobrovolným rozpuštěním,  
b) sloučením s jiným spolkem, 
c) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení. 

 
2. O dobrovolném rozpuštění nebo o sloučení ČKSLPU s jiným spolkem rozhoduje valná 
hromada, usnese-li se na tom čtyř pětinová většina účastníků. 
 
3. Usnesení ČKSLPU o sloučení ČKSLPU s jiným spolkem musí obsahovat určení právního 
nástupce a vymezení majetku, který na něj přechází. Jmění ČKSLPU a členství v ČKSLPU 
přecházejí na přejímající spolek ke dni výmazu ČKSLPU z rejstříku spolků. 
 
4. Usnesení valné hromady ČKSLPU o dobrovolném rozpuštění musí obsahovat ustanovení o 
určení orgánu ČKSLPU, který provede majetkové vypořádání. V případě, že takový orgán není 
určen, provede majetkové vypořádání určený likvidátor. 

 
Článek 18 

 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1. Pro věci těmito stanovami neupravenými platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
2. Přílohou stanov je "Profesní a etický kodex členů České komory samostatných likvidátorů 
pojistných událostí". 
 
3. Stanovy a jejich změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou 
hromadou ČKSLPU. 


