STANOVY
Asociace českých pojišťovacích makléřů
I. Název, forma a sídlo
1. Název:

Asociace českých pojišťovacích makléřů (dále jen "Asociace")

2. Forma:

Asociace je právnickou osobou, zájmovým sdružením právnických osob vytvořeným
podle §20f až 20j občanského zákoníku v platném znění.

3. Sídlo:.

nám. W. Churchilla 1880/2, 130 00 Praha 3
II. Poslání

Asociace:
1. Usiluje o vytváření dobrých celkových podmínek pro efektivní a kvalitní činnost členů i upevňování
prestiže profese.
2. Zastupuje společné zájmy členů při utváření legislativy, jednáních a informování vůči:
a) orgánu státního dozoru, asociaci pojišťoven, pojišťovnám, mediím a dalším subjektům v České
republice,
b) asociaci evropských pojišťovacích makléřů (BIPAR), světových pojišťovacích makléřů (WFII)
a dalším zahraničním subjektům.
3. Spolupůsobí při vzdělávání a ověřování odborné způsobilosti pojišťovacích makléřů.
4. Poskytuje služby v oblasti vzdělávání, informačních technologií a propagace související s pojistně
makléřskou činností.
5. Za účelem plnění svého poslání Asociace organizuje vzdělávací semináře, konference a další
neziskové akce včetně anket a soutěží.
III. Orgány Asociace
1. Orgány Asociace jsou:
- valná hromada,
- prezídium
- etická komise a
- revizní komise.
2. Provoz Asociace zabezpečuje sekretariát Asociace.
3. Vyžádá - li si to činnost a okolnosti, může prezídium vytvářet další poradní orgány: komise
a pracovní skupiny. Do vedení poradních orgánů jmenuje prezídium své zástupce.
IV. Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.
2. Valnou hromadu svolává prezídium nejméně jedenkrát ročně. Dále je povinno svolat Valnou
hromadu, požádají-li o to členové zastupující nejméně jednu třetinu všech hlasů.
3. Valnou hromadu svolává prezídium písemně nebo elektronickou cestou a to nejméně tři týdny před
datem jejího konání. Současně musí členům zaslat program jednání a případné podklady
pro jednání.
4. Jednání valné hromady řídí předseda Asociace, jenž může řízení valné hromady nebo její části
delegovat na některého člena prezídia. Při volbách řídí jednání předseda volební komise.
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5. Valné hromady se mohou zúčastnit nejvýše dva zástupci člena Asociace, pokud alespoň jeden
z nich působí v prezídiu, etické komisi, revizní komisi nebo poradních orgánech Asociace, jejichž
činnost je na programu jednání. Jinak se valné hromady může zúčastnit pouze jeden zástupce
člena. Každý řádný člen Asociace má při hlasování valné hromady jeden hlas. Hlasovat může
statutární zástupce řádného člena nebo ten, jenž je k jednání pro tuto valnou hromadu statutárním
zástupcem písemně pověřen.
6. Do působnosti valné hromady náleží:
a) schvalovat a měnit stanovy,
b) schvalovat jednací řád a volební řád,
c) volit a odvolávat členy prezídia, etické komise a revizní komise,
d) stanovit cíle prezídiu a schvalovat činnost prezídia,
e) schvalovat plán činnosti a zprávu o činnosti Asociace,
f) schvalovat rozpočet pro příští a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
g) schvalovat výši členských příspěvků,
h) rozhodovat o členství členů a přidružených členů,
i) rozhodovat o rozsahu statistických informací, které je člen povinen poskytnout Asociaci,
j) rozhodovat o dalších otázkách a dokumentech, vyplývajících ze stanov i otázkách, které si
členská schůze vyhradí k rozhodování, pokud nejsou svěřeny stanovami jiným orgánům,
k) rozhodovat o zániku Asociace a o majetkoprávním vyrovnání s tím spojeným
7. Valná hromada je usnášeníschopná pro hlasování dle bodů b) až j) odstavce 6:
- je-li na začátku valné hromady přítomna nejméně 1/2 řádných členů. Rozhodnutí musí být přijato
nadpoloviční většinou přítomných řádných členů,
- je-li na začátku valné hromady přítomna méně než 1/2 řádných členů, svolá prezídium valnou
hromadu za půl hodiny. Odložená valná hromada je pak usnášeníschopná v počtu přítomných
řádných členů. Rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou řádných členů přítomných
na odložené valné hromadě.
8. Valná hromada je usnášeníschopná pro hlasování dle bodu a) odstavce 6:
- je-li na valné hromadě přítomna nejméně 1/2 řádných členů. Rozhodnutí musí být přijato
nadpoloviční většinou všech řádných členů Asociace.
9. Valná hromada je usnášeníschopná pro hlasování dle bodu k) odstavce 6:
- jsou-li na zasedání přítomny alespoň 2/3 řádných členů. Rozhodnutí musí být přijato
dvoutřetinovou většinou všech řádných členů Asociace.
10. Pokud není přítomen minimální počet řádných členů při prvním svolání k jednání o bodech a) nebo
k) odstavce 6 - svolá prezídium valnou hromadu znovu, nebo zařadí příslušný bod na jednání příští
valné hromady. Při druhém svolání nebo opětovném zařazení je valná hromada usnášeníschopná
k předmětnému bodu vždy a rozhoduje již prostou většinou z celkového počtu přítomných řádných
členů na valná hromadě.
11. Předsedající valné hromady má právo při pochybnostech o správnosti výsledku hlasování
navrhnout doplňující diskusi, předložení nových argumentů a opakovat hlasování. Toto právo může
uplatnit do doby skončení probíhající valné hromady.
12. Z valné hromady a zasedání prezídia je pořizován zápis, který musí být podepsán zapisovatelem a
odsouhlasen předsedajícím. Po té je zápis rozeslán všem členům nebo zveřejněn pro členy
na internetových stránkách Asociace.
13. Rozhodování v kompetenci Valné hromady Asociace mohou být v naléhavých
případech přijímána
i bez fyzického konání Valné hromady, a to prostřednictvím elektronického hlasování.
Prezídium je
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v takovém případě oprávněno elektronicky vyzvat členy Asociace k rozhodování o
předložených
návrzích v kompetenci Valné hromady. Výzva k této formě hlasování musí obsahovat
lhůtu
k elektronickému vyjádření, která musí být nejméně jeden týden od předpokládaného
doručen
výzvy k hlasování. Pro úsnášeníschopnost virtuální Valné hromady je rozhodující, aby
členů
zúčastněných na elektronickém hlasování bylo více než 50% všech řádných členů
Asociace ke dni
uskutečnění virtuální Valné hromady. Rozhodnutí učiněná prostřednictvím
elektronického hlasování
se pak považují za rozhodnutí Valné hromady a Prezídium o nich neprodleně informuje
členy
Asociace rovněž elektronicky.
V. Prezídium
1. Prezídium má sedm stálých členů, které volí valná hromada ze zástupců členů. Pokud počet
přidružených členů dosáhne počtu 5 a více, volí přidružení členové jednoho svého zástupce
do prezídia. O tohoto zástupce se rozšiřuje počet členů prezídia. Zástupce má v prezídiu rovná
práva se stálými členy prezídia. Funkční období prezídia trvá dva roky.
2. Prezídium volí ze svého středu předsedu Asociace a dva místopředsedy Asociace.
3. Zanikne-li členství v prezídiu v době mezi konáním valných hromad, může prezídium rozhodnout
o kooptaci nového člena prezídia. V průběhu mezi konáním valných hromad mohou být kooptování
maximálně tři členové prezídia. Kooptace člena prezídia musí být schválena na nejbližší valné
hromadě, jinak pozbývá platnosti.
4. Zasedání prezídia se konají nejméně jednou za čtvrtletí a svolává je předseda, jím pověřený člen
prezídia nebo výkonný ředitel. Zasedání řídí předseda nebo jím pověřený člen prezídia. Prezídium
je usnášeníschopné při nadpoloviční většině přítomného počtu členů prezídia. Při rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedy. Zasedání prezídia se zúčastňuje i výkonný ředitel s hlasem poradním.
5. Do působnosti prezídia náleží:
a) řídit činnost Asociace a zajišťovat usnesení valné hromady,
b) zpracovat návrh a po schválení valnou hromadou vydávat jednací řád valné hromady, jednací
řád prezídia, volební řád; případně další dokumenty důležité pro činnost Asociace nebo prezídia,
c) připravovat a svolávat valnou hromadu,
d) zpracovat zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
e) přijímat zaměstnance sekretariátu, stanovit jejich kompetence, pracovní náplň a odměňování;
svěřovat sekretariátu konkrétní úkoly a povinnosti,
f) rozhodovat nebo plnit další činnosti stanovené těmito stanovami nebo valnou hromadou.
g) ukládat sankce uvedené v čl. VII. odst. 5 písm. a) a b) navržené etickou komisí, přičemž může
její návrh zmírnit.

VI. Předseda asociace
1. Předseda Asociace zastupuje Asociaci navenek a je oprávněn jednat jejím jménem.
2. Předseda Asociace odpovídá za řádné hospodaření Asociace v rozsahu jemu svěřených
pravomocí.
3. Předseda vykonává svou funkci v rozsahu uvedeném v těchto stanovách.
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VII. Etická komise
A. Práva a povinnosti komise
1. a) Komise projednává a rozhoduje spory a stížnosti vzniklé porušením zásad uvedených
v Kodexu etiky na základě žádosti jednoho či obou účastníků sporu a závažná porušení
členských povinností člena Asociace vyplývající z jejích stanov.
b) Komise je oprávněna projednávat a rozhodovat spory mezi členem a nečlenem Asociace
anebo stížnosti jedné strany na druhou, u nichž kterákoliv ze stran podá komisi podnět k šetření.
c) Komise nemá právo projednávat a rozhodovat spory či stížnosti, v nichž ani jedna ze stran není
členem Asociace.
d) V případě, že člen Asociace poruší Kodex etiky a není na něho podána stížnost, ale komise má
o této skutečnosti vážné poznatky, je povinna zahájit posuzování takového případu z vlastní
iniciativy.
2.

a) Komise je povinna bezodkladně přistoupit k šetření bez neodůvodněných časových prodlev.
b) Komise je oprávněna požadovat od účastníků sporu veškeré písemné podklady týkající se
předmětného sporu či stížnosti anebo jejich vlastní vyjádření a účastníci (členové Asociace vždy a
nečlenové tehdy, jsou-li navrhovateli stížnosti) jsou povinni takové doklady komisi předložit v
přiměřené lhůtě, kterou komise určí. Nepředložení těchto dokladů ve stanovené lhůtě může být
důvodem k výroku komise v neprospěch účastníka, který neposkytne komisi potřebnou
dokumentaci.

3. a) Komise je povinna posoudit každý spor či stížnost objektivně a nestranně, s přihlédnutím ke
všem faktům a argumentům stranami předloženým a vycházet přitom z litery a ducha Kodexu
etiky. V případě, že komise dospěje k názoru, že v předmětném sporu nejde pouze o porušení
Kodexu etiky, ale i o porušení zákona, řízení pozastaví a předá věc a předá věc s návrhem
postupu prezídiu.
b) Účastníci sporu mají právo být přítomni jednání komise označeného jako „slyšení“ a podávat
doplňující informace. Komise je povinna účastníka na jeho žádost vyslechnout.
4. Komise je oprávněna pořídit 1 kopii předložených dokladů a je povinna tuto kopii archivovat po
dobu 10 let. Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o dokladech komisi
předložených a nesmějí využít znalost těchto dokladů ve svůj prospěch nebo ve prospěch
jakékoliv společnosti.
5. Na základě výsledků šetření vynáší komise výrok, jehož součástí je navržení sankcí. Podle
závažnosti porušení Kodexu etiky a obecně uznávaných norem mezilidských vztahů a kolegiality
může komise navrhnout některou z těchto sankcí:
a) Napomenutí s výstrahou
b) Pozastavení členství (spočívá v přerušení členských práv a povinností na půl roku až 2 roky)
c) Vyloučení z Asociace českých pojišťovacích makléřů.
Vyloučený makléř může o členství v AČPM znovu požádat po uplynutí 5 let od jeho vyloučení,
pokud zároveň Česká národní banka nezrušila jeho zápis do registru pojišťovacích
zprostředkovatelů, nepozastavila nebo nepřerušila jeho činnost.
d) V případě, že výrokem komise bude shledána vina makléře – nečlena Asociace, může komise
navrhnout, že tento pojišťovací makléř nemá právo stát se členem Asociace v příštích 5 letech.
6. Komise předkládá svůj výrok spolu s návrhem sankcí prezídiu asociace. Prezídium je oprávněno
posoudit důvody výroku a je povinno rozhodnout o případu na nejbližším svém zasedání.
V případě důvodných pochybností o správnosti výroku vrátí věc komisi k novému projednání.
Důvody musí být výslovně vyjádřeny. V případě, že prezídium shledá výrok za adekvátní, přijímá
a realizuje navrženou sankci. Návrh na vyloučení z Asociace předkládá prezídium valné hromadě,
přičemž je do rozhodnutí valné hromady členství v Asociaci projednávanému členovi automaticky
pozastaveno. Pozastavení členství v Asociaci počíná následujícím dnem po rozhodnutí prezídia.
Prezídium o svém rozhodnutí člena písemně informuje.
7. Rozhodnutí prezídia o sankci spolu s výrokem etické komise je doručeno provinilému členovi (v
případě, kdy komise vede řízení z vlastní iniciativy) nebo stranám ve sporu, a to písemnou
formou.
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8. Z posuzování výroků etické komise a projednávání sankcí je vyloučen člen prezídia, který je
jednou ze stran sporu řešeného etickou komisí.
9. Kopie výroku je poskytnuta všem členům Asociace na vědomí. V případě vyloučení člena z
Asociace se kopie výroku zasílá klientovi sankcionované strany, jehož se týkalo neetické chování
sankcionované strany. O vyloučení člena z AČPM se podává informace České národní bance a
České asociaci pojišťoven.
B. Složení komise
10. Komise má 3 stálé členy a 4 nestálé členy, kteří se volí na stejné období jako Prezídium AČPM.
Členem komise může být výhradně zástupce (pracovník) člena Asociace. Jedním ze 3 stálých
členů komise je pověřený člen prezídia AČPM, který je odpovědný za práci komise jako její
předseda. Pro projednání konkrétního sporu se schází stálí členové a dva z nestálých členů, které
vyzve předseda komise k účasti. Výkonný ředitel AČPM je zároveň tajemníkem komise bez práva
spolurozhodování. Komise je usnášeníschopná za přítomnosti tří členů.
11. Pokud by došlo ke střetu zájmů, je člen komise vyloučen z projednávání konkrétního sporu.
Stálého člena tehdy v komisi zastoupí jeden ze zvolených nestálých členů. V případě, že
sankcionovaným účastníkem sporu je člen komise, pozbývá vynesením výroku členství v komisi.
12. Člen Asociace, jemuž bylo výrokem komise uděleno napomenutí s výstrahou, je na příštích 5 let
zbaven práva být volen za člena etické komise.
13. Člen prezídia asociace, který je účastnickou stranou ve sporu a je mu udělena sankce, ztrácí své
členství v prezídiu a v následujících 3 funkčních obdobích nemůže být znovu zvolen členem
prezídia ani volen za člena etické komise. Sankcemi proti členu komise v bodu 12 a proti členu
prezídia asociace v bodu 14 se rozumějí sankce proti členu AČPM, jehož je člen komise nebo
prezídia pověřeným zástupcem.
14. Člen komise, případně celá komise může být odvolána valnou hromadou Asociace pro neplnění
svého poslání.

VIII. Revizní komise
1. Kontrola hospodaření je prováděna tříčlennou revizní komisí, která je volena valnou hromadou.
Předsedou ani členem revizní komise nemůže být člen prezídia Asociace.
2. Revizní komise volí ze svého středu předsedu. Revizní komise je usnášeníschopná při účasti
nadpoloviční většiny členů.
3. Zanikne-li členství v revizní komisi v době mezi konáním valných hromad, komise může rozhodnout
o kooptaci nového člena komise. Kooptace člena revizní komise musí být schválena na nejbližší
valné hromadě, jinak pozbývá platnosti.
4. Funkční období revizní komise je shodné s funkčním obdobím prezídia.
IX. Sekretariát
1. Pro zajištění průběžné činnosti si Asociace zřizuje výkonný sekretariát.
2. V čele sekretariátu je výkonný ředitel. Za činnost sekretariátu je výkonný ředitel odpovědný prezídiu
Asociace, které na sekretariát průběžně deleguje některé své činnosti.
3. Výkonný ředitel může být pověřen k zastupování v rozsahu plné moci udělené mu předsedou
Asociace.
X.Členství v asociaci
1. Členství v Asociaci má následující formy:
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- řádný člen nebo
- přidružený člen.
XI. Práva a povinnosti členů
1. Člen Asociace je oprávněn:
a) podávat návrhy a podněty týkající se činnosti Asociace a odborné problematiky spojené
s makléřskou činností,
b) využívat výsledků práce Asociace. V odůvodněných případech může prezídium rozhodnout
o úplatném využívání výsledků práce Asociace,
c) účastnit se všech akcí Asociace a
d) uvádět, že je členem Asociace nebo přidruženým členem Asociace.
2. Hlasovací právo na valné hromadě má řádný člen. Přidružený člen má na valné hromadě hlas
poradní.
3. Členové Asociace jsou povinni aktivně se podílet na činnosti Asociace.
4. Členové Asociace jsou povinni přispívat na činnost Asociace členským příspěvkem podle Pravidel
placení členských příspěvků, popřípadě hradit náklady související s členstvím v Asociaci na základě
rozhodnutí valné hromady v souladu s rozpočtem Asociace.
5. Členové asociace jsou povinni do prezídiem stanoveného termínu poskytnout sekretariátu Asociace
statistické informace o své činnosti v rozsahu schváleném valnou hromadou.
XII. Podmínky členství
1. Řádným členem Asociace se může stát česká právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
jako pojišťovací makléř *, jenž prokáže:
a) že má povolení pro podnikání v České republice a je registrován u České národní banky jako
pojišťovací makléř,
b) že není akcionářem či podílníkem v jakékoli tuzemské nebo zahraniční pojišťovně, která má
povolení k podnikání podle zákona č. 363/99 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění a že taková
pojišťovna se majetkově nepodílí na činnosti žadatele,
c) že nevykonává zprostředkovatelskou činnost jen pro jednu pojišťovnu,
d) nejméně tři roky aktivního provozování pojišťovací makléřské činnosti na území České
republiky,
e) nejméně pět let odborné praxe v pojišťovnictví ze strany alespoň jednoho současného
zaměstnance žadatele a
f) že jeho příjmy z činnosti jsou z více než 50 % tvořeny zprostředkovatelskou činností
v pojišťovnictví.
2. Přidruženým členem Asociace se může stát :
a) česká právnická osoba registrovaná u České národní banky jako pojišťovací makléř, která
provozuje zprostředkování pojištění jako vedlejší činnost ke své hlavní činnosti a jejíž
zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví se na jejích příjmech z činnosti podílí méně než 50%
nebo
b) česká fyzická osoba registrovaná u České národní banky jako pojišťovací makléř nebo
c) česká právnická osoba registrovaná u České národní banky jako pojišťovací makléř dosud
nesplňující podmínky pro řádné členství nebo
d) pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než je Česká republika,
s povolením k nezávislé zprostředkovatelské činnosti pro více pojišťoven podnikající na území
České republiky nebo
e) instituce, která neprovozuje zprostředkování pojištění, ale povahou své činnosti je blízká oboru.
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3. Přidružený člen, který k určitému datu splní podmínky pro řádné členství, bude (pokud si tak přeje)
k tomuto datu automaticky přeřazen mezi řádné členy se všemi právy a povinnostmi z toho
plynoucími.
4. Členem Asociace se může stát pouze ten, jehož činnost je v souladu se zájmy a cíli Asociace.
*Je-li uvedeno ve stanovách pojišťovací makléř rozumí se jak pojišťovací, tak i zajišťovací makléř.

XIII. Vznik a zánik členství
1. Žádost o členství musí být podána písemně Musí obsahovat doklady prokazující splnění podmínek
pro členství a statistické údaje o činnosti žadatele. Součástí žádosti musí být i prohlášení, že člen
bude dodržovat všechna ustanovení stanov Asociace a Kodex etiky pojišťovacích makléřů. Žádost
podepisuje statutární zástupce právnické osoby žádající o vstup do Asociace.
2. Sekretariát Asociace je povinen před projednáváním zkontrolovat úplnost a správnost žadatelem
předaných dokladů. Informace o žadateli musí být součástí pozvánky na valnou hromadu, jinak
nemůže být žádost projednávána. Podmínkou projednávání za řádného člena je účast statutárního
zástupce žadatele nebo jeho zplnomocněného zástupce na valné hromadě projednávající přijetí
žadatele. Zástupce žadatele má za povinnost na valné hromadě informovat o historii, charakteru
činnosti a odbornosti žadatele.
3. Valná hromada má právo odmítnout žadatele pokud má pochybnosti:
- o dodržování zásad Kodexu etiky pojišťovacího makléře žadatelem nebo
- o dostatečné profesní způsobilosti či postupech žadatele nebo
- o pravdivosti údajů v žádosti nebo
- z jiných důvodů, které by poškozovaly dobré jméno Asociace.
Má rovněž právo odložit své rozhodnutí na další valnou hromadu a požadovat doplnění informací.
4. Členství vzniká dnem a za podmínek stanovených v rozhodnutí valné hromady o přijetí uchazeče
za člena. Pokud valné hromada nestanoví jinak, členství nabude platnosti úhradou zápisného a
předepsaného členského příspěvku.
5. V případě prodlení s plněním platebních povinností členem má prezídium právo mu omezit nebo
zrušit poskytování služeb.
6. Členství v Asociaci zaniká:
a) písemným oznámením o vystoupení člena z Asociace, přičemž členství zaniká dnem kdy
sekretariát oznámení obdrží nebo
b) zánikem člena Asociace nebo
c) zrušením registrace člena jako pojišťovacího makléře u dozorčího orgánu v ČR nebo
d) vyloučením člena z rozhodnutí valné hromady, zejména:
- v případě hrubého porušení stanov či Kodexu etiky nebo
- v případě značného poškození zájmů Asociace nebo
- v případě neplnění platebních povinností.
Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku ani jeho části.
Vyloučený člen se může znovu ucházet o členství v Asociaci nejdříve po 5 letech od data vyloučení.
V případě, že byl vyloučen pro neplnění platebních povinností, může se znovu ucházet o členství
v Asociaci nejdříve po 3 letech s podmínkou, že předem uhradí dlužnou částku.

XIV. Majetkové poměry
1. Příjmy Asociace tvoří zejména členské příspěvky, dary, dotace a případně další zdroje.
2. Při hospodaření se Asociace řídí schváleným rozpočtem.
3. Členové nemohou požadovat z rozpočtu Asociace úhradu nákladů spojených s prací svých
zástupců v orgánech Asociace, poradních orgánech Asociace a s účastí na valných hromadách.
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4. O způsobu vyrovnání schváleného rozpočtu, pokud byl překročen, nebo o použití zůstatku
při nedočerpání rozpočtu, jakož i o použití výsledku hospodaření rozhoduje valná hromada v rámci
schvalování hospodaření za uplynulý rok a schvalování rozpočtu za běžný rok.
5. Při hospodářské činnosti se Asociace řídí obecně závaznými právními předpisy.

XV. Zánik Asociace a její likvidace
1. Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí Valné hromady.
2. Valná hromada Asociace rozhodne o zrušení Asociace a způsobu majetkového vypořádání.

XVI. Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení na Valné hromadě.
2. Těmito stanovami se ruší dřívější znění stanov včetně změn provedených 6. června 2005.

Poznámka:
Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou Asociace českých pojišťovacích makléřů dne
27. listopadu 2006 a upraveny do stávajícího znění Valnou hromadou AČPM dne 3. prosince 2009.
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