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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1 ČESKÁ INSURTECH ASOCIACE z.s. (dále též jako „spolek“) je právnickou osobou, která má právní 

formu spolku vzniklého zápisem do veřejného rejstříku v souladu s ustanovením § 214 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jako 

„občanský zákoník“), a v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších právních předpisů. 

1.2 Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách.  

1.3 ČESKÁ INSURTECH ASOCIACE z.s. je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob. 

1.4 Název spolku je ČESKÁ INSURTECH ASOCIACE z.s. 

1.5 Sídlem spolku je Praha. 

1.6 Spolek se zakládá na dobu neurčitou. 

 

 
ÚČEL SPOLKU 

2.1 Účel spolku, který taktéž vymezuje hlavní činnost spolku nevýdělečné povahy ve smyslu ustanovení 

§ 217 odst. 1 občanského zákoníku, spočívá v poskytování služeb v oblasti poradenství a rozvoje 

poskytování služeb v pojišťovnictví za využití informačních a telekomunikačních technologií nebo 

inovativních řešení (dále jen „insurtech“). K dosažení tohoto předmětu a účelu bude spolek 

vykonávat především následující činnosti (vč. nezbytných souvisejících právních jednání): 

a) zastupování členů spolku a vyjadřování jejich názorů na problematiku, která souvisí s jejich 

aktivitami v oblasti insurtech, zejména zastupování členů spolku před veřejnými státními a 

správními orgány a jinými institucemi; 

b) organizace konferencí, seminářů, vzdělávacích kurzů a odborných setkání; 

c) vytváření prostoru pro komunikaci mezi subjekty podnikajícími v oblasti insurtech a startupů, 

zákonodárnými a regulatorními orgány a veřejností; 

d) šíření osvěty, zvyšování povědomí, podpora významu a zvyšování image v oblasti insurtech; 

e) aktivní zapojení do spoluvytváření státní politiky v oblasti rozvoje a regulace insurtech, tj. 

konzultace, návrhy a podpora prosazování příznivějších právních a daňových podmínek fungování 

v oblasti insurtech a vytváření podmínek pro rozvoj a zachování kvality obchodního chování a 

profesionálního jednání; 

f) podpora subjektů podnikajících v oblasti insurtech a startupů působících v odvětví pojišťovnictví, 

a to jak v oblasti zvyšování povědomí o compliance a IT , poskytování konzultací, vč. propojení s 

potenciálními investory a obchodními partnery; 

g) podpora a odborná pomoc s umístěním v inkubátorech či na crowdfundingových platformách; 
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h) spolupráce s angel investory, inkubátory, venture kapitálovými fondy a inovačními centry jak v 

České republice, tak v zahraničí; 

i) vyvíjet další činnosti k podpoře zájmů členů spolku. 

 

 

 

2.2 K naplnění uvedených cílů je pak spolek rovněž připraven spolupracovat zejména se státními 

orgány, orgány územně samosprávných celků, s orgány a institucemi Evropské unie, fyzickými 

osobami, právnickými osobami soukromého práva, včetně českých i zahraničních neziskových 

organizací. 

2.3 Spolek se může na základě rozhodnutí správní rady stát členem nebo přidruženým členem 

zahraniční instituce (sdružení, federace), působící v insurtech oblasti. 

2.4 Spolek může na základě rozhodnutí správní rady vytvořit pobočný spolek. 

2.5 Úkolem spolku není kontrola činnosti svých členů, ani řešení vzájemných sporů mezi jejími členy. 

 
VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU 

3.1 Spolek může v zájmu získání prostředků pro rozvoj vlastní činnosti vstupovat do právnických osob 

či je zakládat na základě rozhodnutí správní rady. Vytvořený zisk může být použit pouze pro 

spolkovou činnost, včetně správy spolku. 

3.2 Spolek může též vyvíjet hospodářskou činnost jako činnost vedlejší ve smyslu ustanovení § 217 

odst. 2 občanského zákoníku, směřující k podpoře hlavní činnosti nebo hospodárnému využití ve 

prospěch spolku. 

 
ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

4.1 Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a posláním 

spolku, vnitřními předpisy spolku a má zájem podrobit se samoregulačním standardům vydaných 

spolkem v oblasti insurtech. Členství ve spolku je zásadně dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen 

k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. 

4.2 Členství ve spolku zakládajících členů vzniká dnem, v němž dojde k tomu, že založený spolek bude 

zapsán do spolkového rejstříku.  

4.3 Zakládající členové spolku mají automaticky členství dle ustanovení čl. 4 odst. 10 písm. a) těchto 

stanov.  Zakládající členové nemají povinnost platit členské příspěvky. 

4.4 O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné žádosti o členství ve spolku, resp. přihlášky 

do spolku, správní rada spolku, která má právo zamítnout žádost o členství bez uvedení důvodu. 
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Před přijetím za člena spolku si správní rada může od žadatele vyžádat doložení některých dokladů 

a jiných informací o žadateli, jeho skutečném majiteli a jeho činnosti. 

4.5 Členství vzniká dnem přijetí za člena, přičemž účinnost rozhodnutí o přijetí za člena spolku nastává 

v den, v němž takové rozhodnutí bylo učiněno. O rozhodnutí ohledně přijetí či nepřijetí za člena 

spolku informuje spolek písmeně žadatele o členství ve spolku nejpozději do 5 (slovy: pěti) 

pracovních dnů ode dne, v němž bylo takového rozhodnutí učiněno. 

4.6 K datu, v němž rozhodnutí o přijetí za člena spolku nabude právní účinnosti, dojde taktéž k tomu, 

že osoba, jejíž členství ve spolku na základně takového rozhodnutí vzniklo, bude správní radou 

zapsána do seznamu členů spolku.  

4.7 Členství ve spolku zaniká: 

a) písemným oznámením člena spolku o vystoupení ze spolku, přičemž v takovém případě členství ve 

spolku zanikne ke dni, v němž bude takové oznámení prokazatelně doručeno spolku, případně 

pozdějším dnem uvedeným v oznámení; 

b) úmrtím člena; 

c) zánikem právnické osoby (tzv. výmazem z veřejného rejstříku), která je členem spolku; 

d) vyloučením ze spolku na základě rozhodnutí správní rady, a to vždy postupem, který musí být v 

souladu s ustanovením § 239 a násl. občanského zákoníku, přičemž právní účinky takového 

rozhodnutí nastanou ke dni, v němž bude takové rozhodnutí správní rady prokazatelně doručeno 

členovi spolku, jehož členství ve spolku se tímto způsobem zrušuje; vyloučit člena spolku lze 

zejména v těchto případech: 

i. člen spolku porušuje právní předpisy, stanovy spolku, etický kodex a jiná pravidla vztahující se 

k profesionálnímu výkonu činnosti v oblasti insurtech, 

ii. člen spolku má netransparentní vlastnickou strukturu, 

iii. aktivity člena spolku mohou ohrozit důvěryhodnost, zájmy či dobré jméno spolku. 

e) uplynutím 20 (slovy: dvaceti) denní nápravné doby poskytnuté správní radou spolku členovi spolku, 

který v rámci doby splatnosti nezaplatil členský příspěvek, přičemž taková nápravná doba bude 

poskytnuta takovému členovi spolku prostřednictvím písemné výzvy k zaplacení členského 

příspěvku, která musí být takovému členovi spolku prokazatelně doručena až poté co člen spolku 

nezaplatil členský příspěvek v době jeho splatnosti. Zánikem členství nezaniká povinnost zaplatit 

dlužný členský příspěvek; 

f) zánikem spolku s likvidací.  

Členům spolku, kterému se nedaří doručovat písemnosti, může být výzva k zaplacení příspěvku 

nebo rozhodnutí o vyloučení také doručeno prostřednictvím webové stránky spolku. V takovém 

případě se za den doručení považuje den, kdy byla výzva nebo rozhodnutí uveřejněno na webové 

stránce spolku. 

4.8 Dokladem o členství ve spolku je členský průkaz (či jiný obdobný dokument) vystavený správní 

radou, pokud o jeho vydání člen spolku požádá. 
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4.9 Člen spolku, jehož členství ve spolku s právní účinností zaniklo, bude správní radou vymazán ze 

seznamu členů spolku, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne, v němž se správní 

rada dozvěděla, že členství takové osoby ve spolku zaniklo. V rámci vyznačení takového výmazu 

bude taktéž uveden den, v němž nastala právní účinnost zániku členství osoby ve spolku. 

4.10 Členství ve spolku je trojího druhu:  

a) rozšířené členství;  

b) základní členství; 

c) přidružené členství. 

4.11 Zakládající členové mají vždy rozšířené členství. Osoby, které vykonávají aktivity v oblasti insurtech 

mají základní členství. Ostatní osoby mohou mít přiřazeno přidružené členství, zejména z okruhu 

osob, které mají zájem o oblast insurtech. 

4.12 Člen disponující základním členstvím dle ustanovení čl. 4 odst. 10 písm. b) stanov má právo účastnit 

se valné hromady a hlasovat na ní, ovšem má pouze poradní hlas, ke kterému se při konečném 

sčítání nepřihlíží. Jinak se základním členstvím jsou spojena všechna práva a povinnosti dle stanov 

spolku stejná jako s rozšířeným členstvím. 

4.13 S přidruženým členstvím jsou spojena stejná práva jako se základním členstvím, s výjimkou práva 

být volen do správní rady. 

4.14 Členství ve spolku nepřechází na dědice nebo na právního nástupce.   

 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU 

5.1 Člen spolku má právo: 

a) podílet se na činnosti spolku; 

b) účastnit se valné hromady; 

c) hlasovat na valné hromadě, včetně takových hlasování, která se týkají volby osob do orgánů spolku;  

d) navrhnout svolání valné hromady; 

e) navrhnout zřízení pracovní skupiny spolku; 

f) být volen do orgánů spolku; 

g) právo nahlížet do seznamu členů spolku, a to pouze v rozsahu údajů týkajících se jeho osoby; 

h) účastnit se akcí pořádaných spolkem; 

i) přistoupit k samoregulačnímu standardu vydaného spolkem a na uveřejnění takového přistoupení;  

j) uvádět ve svých propagačních a jiných materiálech své členství ve spolku; 

k) podávat podněty a připomínky k činnosti spolku; 

l) využívat všech výhod, které s členstvím ve spolku souvisejí; 
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m) být informován o činnosti spolku. 

5.2 Člen spolku má povinnost: 

a) chovat se čestně a v souladu s etickým kodexem;  

b) dodržovat stanovy spolku, případné vnitřní předpisy spolku a podřizovat se rozhodnutím orgánů 

spolku; 

c) aktivně se podílet na plnění cílů spolku podle svých možností a schopností; 

d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, je-li do takového orgánu spolku zvolen; 

e) platit členské příspěvky, pokud jim tato povinnost bude uložena valnou hromadou spolku, za 

kalendářní rok;  

f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobrá pověst spolku. 

 
ORGÁNY SPOLKU  

6.1 Orgány spolku, které vytváří organizační strukturu spolku, jsou: 

a) valná hromada (tj. nejvyšší orgán); 

b) správní rada (tj. statutární orgán). 

6.2 Volební období orgánu specifikovaného v ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) stanov je 10 (slovy: 

deset) let. 

 

VALNÁ HROMADA  

7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 

7.2 Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 

7.3 Valnou hromadu svolává správní rada podle potřeby, nejméně však jedenkrát v každém 

kalendářním roce. 

7.4 Valná hromada: 

a) schvaluje stanovy; 

b) schvaluje změny stanov; 

c) volí a odvolává členy správní rady; 

d) rozhoduje o zrušení spolku, a příp. jeho vstupu do likvidace a jmenování likvidátora; 

e) rozhoduje o fúzi nebo přeměně spolku; 

f) schvaluje výsledky hospodaření za uplynulý hospodářský rok; 
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g) rozhoduje o vytvoření dočasných nebo stálých pracovních skupin z řad členů v souladu s vnitřním 

předpisem spolku;  

h) rozhoduje o přijetí samoregulačního standardu spolku; 

i) přezkoumává rozhodnutí správní rady o vyloučení člena spolku (vylučovaný člen nemá právo 

hlasovat o přezkumu rozhodnutí správní rady); 

j) rozhodování o znovupřijetí člena po jeho vyloučení; 

k) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku.  

7.5 Každý člen má jeden hlas, všechny hlasy jsou si rovny s výjimkou hlasu poradního, kterým disponuje 

osoba mající tzv. základní členství ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 10 stanov.  

7.6 Valná hromada se usnáší, není-li dále uvedeno jinak, nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, 

kteří disponují rozšířeným členstvím ve smyslu ustanovení 4 odst. 10 písm. a) těchto stanov. 

7.7 Valná hromada se usnáší, není-li dále uvedeno jinak, nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů 

mající členství ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 10 písm. a) těchto stanov. 

7.8 Rozhodnutí podle čl. 7.4 písm. d) nebo e) je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech 

členů spolku, kteří disponují členstvím ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 10 písm. a) stanov. 

 
SPRÁVNÍ RADA 

8.1 Správní rada je vícečlenným statutárním orgánem spolku. Spolek zvolil kolektivní formu 

statutárního orgánu.  

8.2 Správní rada má pět členů, jejichž funkce vzniká zvolením valnou hromadou. Členem správní rady 

může být jen fyzická osoba. 

8.3 Správní rada se schází podle potřeby a je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna většina 

jejích členů.  

8.4 Správní rada rozhoduje ve sboru, přičemž k přijetí jejího rozhodnutí je potřeba většina přítomných 

na daném jejím zasedání. S výjimkou případu specifikovaného v ustanovení čl. 8 odst. 5 těchto 

stanov, má každý člen správní rady jeden hlas.  

8.5 Nastane-li při hlasování o daném návrhu situace, že stejný počet členů správní rady hlasoval jak 

pro jeho přijetí, tak i proti jeho nepřijetí, o přijetí či nepřijetí takového návrhu rozhodne předseda 

správní rady. Za takové situace má tedy předseda správní rady vedle svého řádného hlasu, ještě 

jeden hlas navíc. Není-li předseda přítomen hlasování a věc nesnese odkladu, lze otázku přijetí či 

nepřijetí rozhodnutí určit losem.  

8.6 Správní rada si volí ze svých členů svého předsedu, přičemž kandidáty na funkci předsedy je 

oprávněn navrhnout kterýkoliv člen správní rady. 

8.7 Kandidáty na výkon funkce člena správní rady může navrhnout každý člen spolku, přičemž takový 

kandidátský návrh pak projednává valná hromada na svém zasedání. 
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8.8 Správní radu svolává jakýkoliv její člen dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát za rok. 

8.9  Funkce člena správní rady zaniká: 

a) odstoupením, přičemž v takovém případě funkce člena správní rady zanikne po uplynutí dvou 

měsíců, které počínají plynout ode dne, v němž bude takové prohlášení (oznámení) o odstoupení 

z funkce prokazatelně doručeno alespoň jednomu jinému členu správní rady, přičemž tento způsob 

doručení se považuje za doručení prohlášení (oznámení) o odstoupení z výkonu funkce člena 

správní rady spolku ve smyslu ustanovení § 160 občanského zákoníku; 

b) odvoláním valnou hromadou, přičemž je potřeba alespoň 2/3 hlasů přítomných členů spolku, kteří 

mají členství ve smyslu čl. 4 odst. 10 písm. a) stanov; 

c) uplynutím funkčního (volebního) období, které je specifikované v ustanovení čl. 6 odst. 2 stanov; 

d)  úmrtím. 

Člen správní rady není oprávněn odstoupit z funkce dle ustanovení čl. 8 odst. 9 písm. a) stanov 

v době, kdy je to pro spolek nevhodné. Pokud člen správní rady odstoupí ze své funkce dle 

ustanovení čl. 8 odst. 9 stanov, je povinen, a to po provedení doručení dle ustanovení čl. 8 odst. 9 

písm. a) stanov, informovat o doručení oznámení o svém odstoupení z výkonu funkce i ostatní členy 

spolku, ledaže se o to postarají zbylí členové správní rady. 

8.10 První členové správní rady jsou zvoleni členy spolku na příslušné valné hromadě spolku. 

8.11 Správní rada:  

a) koordinuje činnost spolku; 

b) svolává valnou hromadu; 

c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady; 

d) rozhoduje o přijetí za člena spolku; 

e) vede seznam členů spolku, včetně provádění zápisů a výmazů do takového seznamu členů spolku 

týkající se členství osob ve spolku; 

f) zpřístupňuje členovi spolku seznam členů spolku, a to nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne, 

kdy o to člen spolku písemně požádá; 

g) vykonává další činnosti, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady; 

h) oznamuje členům spolku den, místo konání a program zasedání valné hromady; 

i) v případě, že dojde valnou hromadou ke schválení výsledku hospodaření (účetní závěrka) spolku za 

uplynulý hospodářský rok, bezodkladně zajistí jeho založení do sbírky listin, kterou ke spolku vede 

příslušný rejstříkový soud; 

j) v případě, že dojde ke změně stanov, bezodkladně zajistí vyhotovení úplného znění stanov; 

k) v případě, že dojde ke změně stanov nebo dojde k přijetí zcela nových stanov, bezodkladně 

zajišťuje založení úplného znění stanov nebo nového znění stanov do sbírky listin, kterou ke spolku 

vede příslušný rejstříkový soud. 
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8.12 Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 20 (slovy: dvaceti) měsíců nesejde 

usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci správní rada.  

8.13 Spolek zastupují navenek vždy dva členové správní rady.  

8.14 Člen správní rady může udělit plnou moc k zastupování spolku další osobě. 

8.15 Správní rada je odpovědná za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku. 

8.16 Předseda správní rady připravuje podklady pro zasedání valné hromady.  

8.17 Za spolek se členové správní rady podepisují tak, že k názvu spolku uvedou své členství ve správní 

radě, popřípadě předseda správní rady uvede označení své funkce v rámci správní rady. K 

uvedeným údajům připojí členové správní rady, resp. její předseda vlastnoruční podpis. 

 
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLKU  

9.1 Zdroje příjmů spolku jsou zejména: 

a) dary a příspěvky (členské příspěvky) právnických a fyzických osob; 

b) dotace a granty; 

c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti vykonávané jako vedlejší (doplňkové) činnosti spolku; 

d) majetek převedený do vlastnictví spolku (např. fundraising); 

e) státní příspěvky. 

9.2 Finanční prostředky slouží k naplňování cílů spolku. 

9.3 Za hospodaření spolku odpovídá správní rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu 

o hospodaření.  

9.4 Finančními prostředky disponuje správní rada. 

9.5 Spolek je neziskovou organizací. 

 
ZRUŠENÍ A LIKVIDKACE SPOLKU  

10.1 O majetku (tzn. likvidační podstatě) musí být rozhodnuto výhradně v souladu se zaměřením spolku 

a ve shodě s případnými smlouvami uzavřenými mezi spolkem a orgány státní správy, místní 

samosprávy nebo s významnými sponzory spolku, resp. s rozhodnutím příslušného orgánu, 

obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu. 

10.2 Likvidátor je povinen v rámci likvidace postupovat tak, aby majetek spolku tvořící v konečné fázi 

tzv. likvidační zůstatek byl co nejnižší.  

10.3 Nebude-li z obecně závazných právních předpisů či stanov vyplývat něco jiného, může být v krajním 

případě majetek spolku tvořící likvidační zůstatek rozdělen mezi zbývající členy spolku.  
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

11.1 Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem, v němž došlo k jejich schválení ustavující schůzí 

spolku. 

11.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, 

nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.  

11.3 Skutečnosti neupravené těmito stanovami se v plném rozsahu řídí ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.  

 

 

V Praze, dne 29. 4. 2022 V Praze, dne 29. 4. 2022 

 

……………………………………. 

Ing. Jiří Vataha 

zakládající člen spolku  

(podpis bez úředního ověření)  

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Iva Kohoutová 

zakládající člen spolku  

(podpis bez úředního ověření)  
 

V Praze, dne 29. 4. 2022 V Praze, dne 29. 4. 2022 

 
 

……………………………………. 

Mgr. Jana Mišovicová 

zakládající člen spolku  

(podpis bez úředního ověření)  

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Mgr. Robert Šimek 

zakládající člen spolku  

(podpis bez úředního ověření)  

 

V Praze, dne 29. 4. 2022  

 

……………………………………. 

Mgr. Martin Holota 

zakládající člen spolku  

(podpis bez úředního ověření)  
 

 


