STANOVY
Czech Risk Management Association z. s.

Úplné znění ke dni 1. 1. 2018

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Czech Risk Management Association z. s. (dále jen „asociace“)
2. Sídlo asociace: Praha, Česká republika
3. Asociace je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.
4. Asociace je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem
naplňování společného zájmu, kterým je propagace a rozvoj odborné praxe profesní oblasti
řízení rizik (dále také „poslání asociace“).
5. Vnitřní organizace asociace, práva a povinnosti členů i volených orgánů asociace se řídí
těmito stanovami a příspěvkovým řádem.

Čl. 2
Poslání a činnost asociace
1. Poslání asociace je naplňováno zejména prostřednictvím níže uvedených činností a iniciativ:
 Poskytování platformy pro výměnu informací, názorů, námětů a zkušeností členů.
 Zastupování společných zájmů členů při utváření legislativy, regulatorních pravidel či
jiných norem.
 Spolupráce s dalšími profesními sdruženími a organizacemi.
2. K podpoře svého základního poslání může asociace vyvíjet níže uvedené činnosti vedlejší:
 Poskytování a organizování vzdělávacích a konzultačních služeb.
 Provádění ediční a publikační činnosti.
 Vykonávání nákupu zboží a služeb za účelem dalšího prodeje a prodej.

Čl. 3
Členství
1. Členství v asociaci je dobrovolné. Členem asociace se může stát fyzická (podnikající i
nepodnikající) či právnická osoba se zájmem o propagaci a rozvoj odborné praxe profesní

oblasti řízení rizik. Právnickou osobu v asociaci zastupuje jedna či více fyzických osob, které si
pro tento účel právnická osoba určí.

Typy členství
2. Členství v asociaci může nabývat jedné z následujících forem:





Řádné členství
Akademické členství
Přidružené členství
Čestné členství

Řádné členství
3. Řádným členem se může stát:
a) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která se v rámci své podnikatelské
činnosti zabývá řízením rizik, avšak členstvím v asociaci jí nevzniká potenciál
ekonomického benefitu.
b) Nepodnikající fyzická osoba, která se zabývá řízením rizik, avšak členstvím
v asociaci jí nevzniká potenciál ekonomického benefitu.
4. Řádné členství vzniká ke dni rozhodnutí statutárního orgánu asociace o akceptaci žádosti o
členství.
5. Řádný člen, bez ohledu na to zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu, má při hlasování
jeden hlas.
Akademické členství
6. Akademické členství je vyhrazeno pro studenty prezenčního studia a zástupce vzdělávacích
institucí s řádnou akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro studijní
programy.
7. Akademické členství vzniká ke dni rozhodnutí statutárního orgánu asociace o akceptaci
žádosti o členství.
8. S akademickým členstvím je spojen pouze hlas poradní.
Přidružené členství
9. Přidruženým členem se může stát jakákoliv právnická osoba, bez ohledu na to, zda ji
členstvím v asociaci vzniká či nevzniká potenciál ekonomického benefitu (např. pojišťovna,
pojišťovací zprostředkovatel, poradenská společnost, dodavatel informačních systémů).
10. Přidružené členství vzniká ke dni rozhodnutí statutárního orgánu asociace o akceptaci
žádosti o členství.
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11. S přidruženým členstvím je spojen pouze hlas poradní.
Čestné členství
12. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která významným způsobem přispěla nebo
přispívá k dosažení cílů asociace.
13. Čestné členství vzniká ke dni rozhodnutí nejvyššího orgánu asociace o udělení čestného
členství.
14. Čestný člen má při hlasování jeden hlas.

Práva a povinnosti členů
15. Všichni členové, bez ohledu na typ členství, mají právo:
 Účastnit se činnosti asociace.
 Být pravidelně informován o dění v asociaci.
16. Členové s řádným a čestným členství mají navíc právo:
 Užívat výhod člena asociace, pokud jsou takové vyhlášeny.
 Být volen do řídících a kontrolních orgánů asociace.
17. Všichni členové, bez ohledu na typ členství, mají povinnost:
 Platit členské příspěvky dle příspěvkového řádu.
 Chránit a zachovávat dobré jméno asociace.
 Dodržovat stanovy asociace.
18. Členové s akademickým členstvím mají povinnost na základě výzvy asociace dokladovat
trvání prezenčního studijního programu či příslušnost ke vzdělávací instituci.
19. Členové asociace neručí za případné závazky asociace.

Ukončení členství
20. Členství v asociaci končí jedním z níže uvedených důvodů:
 Dobrovolné vystoupení člena. Členství končí dnem doručení oznámení o ukončení
členství statutárnímu orgánu asociace.
 Nezaplacením členských příspěvků dle příspěvkového řádu.
 Nepředložením dokladu dle odstavce 18 tohoto článku.
 Vyloučením člena z důvodu vážného porušení zásad či cílů asociace. O vyloučení člena
rozhoduje nejvyšší orgán asociace.
 Zánikem asociace nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu asociace o její přeměně na jinou
právní formu.
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Seznam členů
21. Asociace vede seznam členů, přičemž za jeho vedení odpovídá prezídium. Seznam členů je
zveřejněn prostřednictvím webové prezentace asociace.

Čl. 4
Orgány asociace
1. Orgány asociace jsou:
 Členská schůze
 Prezídium
 Kontrolní komise
Členská schůze
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem asociace a je tvořena všemi členy asociace.
Prostřednictvím členské schůze členové asociace uplatňují své právo řídit, spravovat a
kontrolovat činnost asociace.
3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:







Schvalovat stanovy asociace, jejich změny a doplňky.
Schvalovat příspěvkový řád asociace.
Schvalovat výsledek hospodaření asociace.
Volit a odvolávat členy prezídia a kontrolní komise.
Projednávat zprávy prezídia o činnosti, hospodaření a dalších úkolech asociace.
Projednávat zprávy kontrolní komise o kontrole hospodaření, činnosti prezídia a plnění
usnesení členské schůze.
 Schvalovat rozpočet na příslušný rok.
 Rozhodovat o zrušení asociace s likvidací nebo o její přeměně.
4. Členskou schůzi svolává prezídium na základě žádosti nadpoloviční většiny členů prezídia,
nadpoloviční většiny členů asociace nebo nadpoloviční většiny členů kontrolní komise,
nejméně však jednou ročně.
5. Termín a místo konání členské schůze a navrhovaný program jednání oznámí prezídium
všem členům prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu členů, popř. jimi
určených zástupců, a to nejméně 14 dní před konáním členské schůze.
6. Členská schůze je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných
členů s hlasovacím právem, vedených v seznamu členů ke dni konání členské schůze.
7. Nebude-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může prezídium na místě
svolat náhradní zasedání, které se bude konat ve stejný den a na stejném místě jako původní
zasedání členské schůze.
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8. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad
předchozího zasedání.
9. Náhradní členská schůze je schopna usnášet se bez ohledu na počet přítomných členů.
10. V případech, kdy není nezbytná prezenční forma členské schůze, může prezídium zaslat
návrh rozhodnutí všem členům elektronickou formou a požádat je o hlasování per rollam.
Prezídium
11. Prezídium je statutárním orgánem asociace. Prezídium řídí běžnou činnost asociace a je
oprávněno rozhodovat o všech záležitostech asociace, které nejsou stanovami nebo
usnesením členské schůze svěřeny jinému orgánu.
12. Prezídium může mít minimálně jednoho a maximálně pět členů.
13. Prezídium ze svých členů volí prezidenta asociace a viceprezidenty asociace.
14. Jménem prezídia jedná prezident, případně další člen prezídia pověřený rozhodnutím
prezídia.
15. Prezídium svolává a její jednání řídí prezident, případně jiný člen prezídia, který k tomu byl
zmocněn. Prezídium je schopno usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina všech jeho členů.
Prezídium rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
Kontrolní komise
16. Kontrolní komise je kontrolním orgánem asociace. Do pravomoci kontrolní komise náleží
zejména kontrola hospodaření s majetkem asociace, kontrola činnosti prezídia a kontrola
plnění usnesení členské schůze prezídiem.
17. Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. Členství v kontrolní komisi je
neslučitelné s členstvím v prezídiu. Funkční období členů kontrolní komise je tříleté.
Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který řídí její činnost.
18. Kontrolní komise má právo nahlížet do všech dokladů asociace a vyžadovat si od členů
prezídia potřebné informace.
19. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu kontrolní komise za uplynulé období.
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