Stanovy Jednoty českých právníků
Název a postavení
Čl. 1
1.1. Název zní: Jednota českých právníků (dále jen „Jednota“).
1.2. Jednota je historickým nástupcem Jednoty právnické se sídlem v Praze, Právnické jednoty na Moravě a
Právnické jednoty ve Slezsku.
1.3. Jednota je spolek podle občanského zákoníku.
1.4 Jednota je právnickou osobou.
1.5. Sídlem Jednoty je Praha.
Základní struktura Jednoty
Čl. 2
2.1. Základní struktura Jednoty je:
a) hlavní spolek (Ústředí Jednoty),
b) pobočné spolky,
c) místní sdružení.
Poslání a činnost Jednoty
Čl. 3
3.1. Jednota je dobrovolnou stavovskou organizací právníků, popřípadě dalších subjektů uvedených v čl. 4, na
území České republiky. Napomáhá upevňování a rozvoji právního státu, demokratického politického systému,
právní kultury a právního vědomí občanů, podporuje právní vědu a hájí zájmy společenského postavení
právníků. Za tím účelem vyvíjí vzdělávací, osvětovou a ediční činnost, zejména vydáváním periodik a dalších
publikací, pořádáním seminářů, přednášek a dalších vzdělávacích akcí, organizováním kulturních, společenských
a jiných akcí, jimiž vytváří podmínky pro společenské kontakty mezi právníky různých profesí.
3.2. Jednota a její pobočné spolky a místní sdružení mohou v rozsahu svého zaměření vykonávat další činnosti v
souladu s právním řádem a těmito stanovami.
3.3. Jednota spolupracuje s organizacemi právníků působícími v České republice i v zahraničí, jakož i s dalšími
subjekty, které vyvíjejí podobnou činnost.
3.4. Jednota může provádět vlastní podnikatelskou činnost jako vedlejší hospodářskou činnost k plnění jejího
poslání a účelu, a dále vydává vlastní periodika, publikace či jiné tiskoviny a vyvíjí propagační a mediální
činnost.
Členství v Jednotě
Čl. 4
4.1. Členem Jednoty se může stát každá bezúhonná fyzická osoba mající řádně ukončené vysokoškolské či
obdobné právnické vzdělání nebo která je studentem vysoké školy takové vzdělání poskytující.
4.2. Členem Jednoty se může stát právnická osoba se sídlem v České republice, která má obdobné poslání jako
Jednota (např. spolek studentů práv).
4.3. O přijetí člena (čl. 5) rozhoduje výbor pobočného spolku v případě členů organizovaných v tomto pobočném
spolku a v ostatních případech statutární orgán Jednoty.
4.4. O vyloučení člena (čl. 6) rozhoduje výbor pobočného spolku v případě členů organizovaných v tomto
pobočném spolku a v ostatních případech statutární orgán Jednoty.

Čl. 5
5.1. O přijetí za člena Jednoty se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Pokud je rozhodnuto nepřijmout
zájemce za člena Jednoty pro nesplnění podmínek uvedených v čl. 4, vydává se o tom písemné rozhodnutí.
5.2. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se odmítnutý uchazeč může písemně odvolat do třiceti dnů ode dne
doručení písemného rozhodnutí. O odvolání rozhoduje s konečnou platností prezídium Jednoty.
Čl. 6
6.1. Členství v Jednotě zaniká:
a) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z Jednoty ke dni doručení tohoto prohlášení tomu, kdo
rozhodl o jeho přijetí za člena Jednoty,
b) nezaplacením členských příspěvků přes písemné upozornění za kalendářní rok do konce kalendářního roku,
c) vyloučením pro opakované nebo zvlášť závažné porušení stanov,
d) ukončením studia, které není řádným ukončením studia; tuto skutečnost je člen povinen oznámit Jednotě,
e) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby.
6.2. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo se odvolat do třiceti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
Odvolání se podává k prezídiu Jednoty a má odkladný účinek. Prezídium Jednoty na základě včas podaného
odvolání rozhodnutí o vyloučení potvrdí nebo zruší.
6.3. Členství nezaniká (odst. 6.1.), pokud Prezídium na základě písemné žádosti člena udělí členovi výjimku.
Práva a povinnosti členů Jednoty
Čl. 7
7.1. Člen Jednoty má právo:
a) volit a být volen do orgánů Jednoty,
b) podílet se na všech činnostech Jednoty,
c) podávat návrhy a být informován o činnosti a hospodaření Jednoty a jejích orgánů,
d) používat prostředky, zařízení a další majetek Jednoty v souladu s vnitřními pravidly.
7.2. Každý člen Jednoty (včetně právnické osoby) má při hlasování jeden hlas.
Čl. 8
8.1. Člen Jednoty má povinnosti:
a) řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly,
b) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Jednoty,
c) jednat vždy v souladu se zásadami etického chování Jednoty,
d) řádně a včas platit členské příspěvky,
e) hájit zájmy Jednoty.
Čestné členství, uznání a odměny
Čl. 9
9.1. Za mimořádné zásluhy o rozvoj právní vědy, právní praxe nebo mezinárodní spolupráce v oblasti práva
může být uděleno čestné členství v Jednotě. Čestní členové Jednoty mají práva a povinnosti členů Jednoty,
s výjimkou povinnosti platit členské příspěvky a práva volit a být volen do orgánů Jednoty s výjimkou orgánů
pomocných (čl. 20).

9.2. Za vynikající práci v Jednotě a zasloužilým členům může Jednota vyslovit uznání a udělovat odměny.
Vynikajícím představitelům právní vědy či praxe může Jednota udělit medaili Antonína Randy.
9.3. Čestné členství a medaili Antonína Randy uděluje prezídium Jednoty z vlastní iniciativy nebo na návrh
pobočného spolku či místního sdružení.
9.4. Prezídium Jednoty může z vlastní iniciativy nebo na základě návrhu sdružení rozhodnout o udělení čestného
titulu „Čestný předseda Jednoty českých právníků“; tento titul může být udělen i více osobám.
Orgány Jednoty
Čl. 10
10.1. Orgány Jednoty jsou:
a) konference Jednoty (dále jen „konference“),
b) prezídium Jednoty (dále jen „prezídium“),
c) statutární orgán Jednoty,
d) kontrolní komise Jednoty a
e) ostatní orgány Jednoty.
Rozhodování orgánů Jednoty
Čl. 11
11.1. Konference a členské schůze pobočných spolků (dále jen „schůze“) jsou schopny se usnášet, je-li přítomna
nadpoloviční většina delegátů nebo členů. Není-li tato podmínka splněna, jsou schopny se usnášet za těchto
podmínek:
a) místo, čas a program jednání byly všem členům (delegátům) řádně oznámeny nejméně patnáct dnů předem,
b) termín náhradní schůze byl uveden na pozvánce a náhradní schůze bude zahájena o půl hodiny později, než
bylo stanoveno pro původní schůzi,
c) náhradní schůze projedná jen záležitosti zařazené na pozvánce.
11.2. Usnesení schůze je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů (delegátů). V
případech, kdy zákon či tyto stanovy určují jako podmínku přijetí usnesení souhlas kvalifikované většiny, je
usnesení přijato, vysloví-li s jeho návrhem souhlas nejméně dvě třetiny přítomných.
11.3. Volby orgánů Jednoty se provádějí veřejným hlasováním, pokud není oprávněnými delegáty nebo členy
rozhodnuto jinak. Je možné i hlasování o celé kandidátce najednou.
Čl. 12
12.1. Orgány Jednoty mohou na uvolněná místa kooptovat nové členy až do poloviny počtu zvolených členů.
12.2. Členové orgánů Jednoty mohou ze svých funkcí odstoupit. Odstoupení se děje písemným prohlášením
doručeným buď orgánu, jehož je odstupující osoba členem anebo orgánu, který odstupující osobu do funkce
zvolil nebo jmenoval a nabývá účinnosti ke dni schůze orgánu, jehož je odstupující osoba členem, nejpozději
však uplynutím dvou měsíců od doručení odstoupení.
12.3. Členství v prezídiu, výboru a kontrolní komisi Jednoty je nezastupitelné.

Konference
Čl. 13
13.1. Konference Jednoty je nevyšším orgánem Jednoty; koná se nejméně jednou za tři roky.

13.2. Z iniciativy prezídia nebo na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů se koná mimořádná konference;
prezídium konferenci musí svolat do tří měsíců od doručení žádosti.
13.3. Delegáti konference jsou voleni podle klíče a způsobem stanovenými prezídiem. Zvolený delegát může
písemně zmocnit jiného člena Jednoty, aby ho zastupoval.
13.4. Konference jedná o všech otázkách spojených s organizační výstavbou, činností a hospodařením Jednoty,
pokud tyto otázky nejsou výslovně svěřeny do působnosti pobočného spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy Jednoty a jejich změny,
b) stanoví základní zásady a cíle činnosti Jednoty,
c) projednává a schvaluje činnost jí zvolených orgánů Jednoty,
d) volí členy prezídia a kontrolní komise Jednoty.
Prezídium
Čl. 14
14.1. Prezídium je nejvyšším orgánem Jednoty mezi konferencemi; má 7 členů.
14.2. Prezídium v období mezi konferencemi řídí její činnost; je odpovědné konferenci.
14.3. Prezídium volí ze svého středu předsedu Jednoty a místopředsedu Jednoty.
Čl. 15
15.1. Zasedání prezídia se koná podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok.
15.2. Zasedání prezídia svolává předseda Jednoty a řídí ho předseda nebo místopředseda Jednoty.
Čl. 16
16.1. Prezídium zejména:
a) schvaluje plán činnosti Jednoty a jejího hospodaření na příslušné období,
b) vydává Příspěvkový řád Jednoty, popř. další pravidla pro činnost Jednoty,
c) schvaluje zapisované sídlo Jednoty v rámci stanovami určené obce,
d) zřizuje stálé a dočasné komise k plnění svých úkolů a řídí jejich činnost,
e) uzavírá dohody o spolupráci s jinými spolky a dalšími subjekty,
f) pořádá celostátní akce Jednoty,
g) udílí čestné členství Jednoty, vyslovuje uznání zasloužilým členům a uděluje medaile A. Randy,
h) rozhoduje o znaku Jednoty a způsobu jeho používání,
i) svolává konference Jednoty,
j) rozhoduje spory mezi pobočnými spolky a sdruženími,
k) schvaluje rozpočet Jednoty a sleduje jeho plnění.

Statutární orgán Jednoty
Čl. 17
17.1. Statutární orgán Jednoty je kolektivní a je tvořen předsedou a místopředsedou.
17.2. Předseda a místopředseda jednají jménem Jednoty v plném rozsahu a každý samostatně.

Kontrolní komise Jednoty
Čl. 18
18.1. Kontrolní komise Jednoty je tříčlenná a je odpovědna konferenci. Členství v kontrolní komisi Jednoty je
neslučitelné s členstvím v prezídiu.
18.2. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.
18.3. Kontrolní komise Jednoty kontroluje hospodaření Jednoty a sleduje dodržování stanov Jednoty. Je
oprávněna kontrolovat veškerou činnost Jednoty a jejích orgánů a požadovat po příslušných funkcionářích
poskytnutí potřebné součinnosti, včetně podání vysvětlení apod. Na žádost prezídia nebo z vlastní iniciativy
provádí kontroly konkrétních oblastí činnosti Jednoty a podle potřeby navrhuje prezídiu opatření k odstranění
zjištěných nedostatků zejména v oblasti hospodaření Jednoty. Na žádost prezídia je kontrolní komise oprávněna
provést kontrolu hospodaření jednotlivých sdružení a navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Na
základě žádosti sdružení může kontrolní komise poskytnout sdružením v oblasti hospodaření metodickou pomoc.
Ostatní orgány Jednoty
Čl. 19
19.1. Grémium Jednoty (dále jen „grémium“) je reprezentativní orgán Jednoty složený z významných osobností
právnického života. Vyjadřuje se k její činnosti a dává podněty a doporučení k její práci. Schází se podle
potřeby, nejméně jedenkrát za rok. Předsedou grémia je předseda Jednoty. Členství v grémiu uděluje Prezídium.
Členy grémia jsou čestní členové Jednoty a členové Prezídia. Podrobnosti o organizaci a činnosti grémia
upravuje statut, který schvaluje Prezídium.
19.2. Jednota i její pobočné spolky a místní sdružení mohou vytvářet pomocné orgány bez právní subjektivity
(např. odborné sekce atd.).
Sekretariát
Čl. 20
20.1. K zabezpečení organizačně technických a administrativních úkolů může Prezídium zřídit sekretariát.
20.2. Současně se zřízením sekretariátu stanoví Prezídium jeho organizační strukturu a jmenuje jeho vedoucího.

Pobočné spolky
Čl. 21
21.1. Pobočné spolky se vytvářejí zpravidla na územní zásadě.
21.2. Pobočný spolek se zakládá usnesením ustavující schůze o jeho založení, registrací prezídiem a vzniká
zápisem do spolkového rejstříku. Minimální počet členů je pět. Prezídium může odmítnout registraci nového
pobočného spolku, pokud k založení došlo v rozporu se stanovami Jednoty či s právním řádem.
21.3. Pobočný spolek je právnickou osobou; má právní osobnost, která se odvozuje od právní osobnosti hlavního
spolku (Jednoty).
21.4. Pobočný spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze přijatým kvalifikovanou většinou. Rozhodnutí o
zrušení doručí prezídiu. Pobočný spolek se zrušuje též rozhodnutím prezídia v případě, že neplní poslání a
základní úkoly Jednoty podle stanov. Pobočný spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

21.5. Název pobočného spolku tvoří zpravidla název územního celku, jeho součástí musí být slova „Jednoty
českých právníků“, případně vyjádřená zkratkou JČP.
21.6. Majetek zaniklého pobočného spolku, nebude-li rozhodnuto jinak, přechází na Jednotu.
Orgány pobočného spolku
Čl. 22
22.1. Orgány pobočného spolku tvoří:
a) členská schůze pobočného spolku (dále jen „členská schůze“)
b) výbor pobočného spolku (dále jen „výbor“),
c) kontrolní komise pobočného spolku (případně kontrolor).
22.2. Statutárním orgánem pobočného spolku je jeho předseda.
Členská schůze
Čl. 23
23.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku. Do její působnosti spadá rozhodování o všech
otázkách týkajících se činnosti pobočného spolku, schází se nejméně jedenkrát ročně. Požádá-li o to nejméně
jedna třetina členů pobočného spolku, je výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to ve lhůtě
jednoho měsíce.
23.2. Členská schůze pobočného spolku zejména:
a) schvaluje plán činnosti a plán hospodaření pobočného spolku,
b) projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru a kontrolní komise pobočného spolku,
c) projednává zprávy o hospodaření pobočného spolku za uplynulé období,
d) volí a odvolává z členů pobočného spolku členy výboru a kontrolní komise (kontrolora) pobočného spolku,
e) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí výboru,
f) volí delegáty a náhradníky na konferenci Jednoty, pokud tak rozhodně Prezídium (odst. 13.3.),
g) rozhoduje o dalších záležitostech pobočného spolku, které si vyhradila k rozhodnutí.
Výbor
Čl. 24
24.1. Výbor je výkonným orgánem pobočného spolku v období mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o všech
běžných otázkách spojených s činností pobočného spolku, zejména v oblasti hospodaření, odborné, metodické a
společenské činnosti, přijímá nové členy Jednoty, je oprávněn zřizovat odborné sekce, schvalovat smlouvy a
dohody s jinými subjekty, stanovit odměny členům pobočného spolku atd.
24.2. Výbor je volen na období tří let a je nejméně tříčlenný; o počtu členů výboru na volební období rozhoduje
členská schůze, počet členů výboru je zpravidla lichý.
24.3. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře; může zvolit podle potřeby i další
funkcionáře, např. jednatele. Podle potřeby může výbor ze svých členů zřídit předsednictvo výboru, které
organizuje a řídí činnost pobočného spolku v době mezi zasedáními výboru.
24.4. Ve své činnosti se výbor řídí stanovami Jednoty a usneseními členské schůze pobočného spolku. Za svou
činnost odpovídá členské schůzi; je jí povinen pravidelně skládat účty ze své činnosti.
24.5. Výbor vede evidenci členů pobočného spolku; evidence je neveřejná. Zápisy se provádějí na základě
rozhodnutí o vzniku členství nebo při ukončení členství člena v pobočném spolku.

Kontrolní komise pobočného spolku
Čl. 25
25.1. Kontrolní komise pobočného spolku je volena na dobu tří let a je tříčlenná. Členství v kontrolní komisi
pobočného spolku je neslučitelné s členstvím ve výboru.
25.2. Kontrolní komise pobočného spolku je kontrolním orgánem pobočného spolku. Kontroluje veškerou
činnost pobočného spolku, zejména dodržování stanov, plnění usnesení členských schůzí a hospodaření
pobočného spolku. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi; zjistí-li v činnosti či hospodaření pobočného
spolku nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob nápravy.
25.3. Kontrolní komise pobočného spolku volí ze svého středu předsedu. Předseda, popř. jiný člen, určený
kontrolní komisí pobočného spolku je oprávněn účastnit se schůzí výboru s hlasem poradním.
25.4. Pobočný spolek s počtem členů menším než patnáct může zvolit kontrolora; pro jeho činnost platí zásady
uvedené v tomto článku stanov.
Místní sdružení
Čl. 26
26.1. Členové Jednoty, kteří nejsou členy některého z pobočných spolků, se mohou sdružit v místním sdružení
zpravidla na územní zásadě.
26.2. Místní sdružení nemá právní osobnost.
26.3. Vnitřní strukturu, uspořádání, orgány, pravidla činnosti apod. si místní sdružení mohou upravit vlastním
opatřením.
Hospodaření Jednoty
Čl. 27
27.1. Příjmy Jednoty tvoří zejména členské příspěvky, podnikatelská činnost Jednoty, dary a dotace.
27.2. Jednota jako celek i jednotlivé pobočné spolky hospodaří podle vlastních rozpočtů.
27.3. Opatření finanční povahy je oprávněn činit v souladu se schváleným plánem hospodaření (popř.
rozpočtem) statutární orgán.
27.4. Členové Jednoty neodpovídají za závazky Jednoty ani pobočných spolků a naopak.
27.5. Jednota neodpovídá a neručí za hospodaření a závazky jednotlivých pobočných spolků a naopak.
Členské příspěvky
Čl. 28
28.1. Podrobnosti ohledně výběru a využití členských příspěvků upravuje Příspěvkový řád.

Zánik Jednoty
Čl. 29
29.1. O zrušení Jednoty rozhoduje konference kvalifikovanou většinou. Spolu s rozhodnutím o zrušení Jednoty
rozhodne o způsobu likvidace majetku Jednoty podle platných právních předpisů. Jinak než usnesením
konference může dojít ke zrušení Jednoty, jen stanoví-li tak zákon. Jednota zaniká výmazem ze spolkového
rejstříku.
Ustanovení přechodná a závěrečná
Čl. 30
30.1. Tyto stanovy byly schváleny mimořádnou konferencí dne 15.9.2017 s účinností od 15.9.2017 mimo bodu
6.1. písm. b/, který nabývá účinnosti dne 1.1.2018.
30.2. Změny stanov schvaluje konference na návrh prezídia kvalifikovanou většinou.
30.3. Pokud se v dokumentech Jednoty uvádí „Rada Jednoty“, rozumí se tím nadále „Prezídium“.
30.4. Dosavadní členové místních sdružení, jakož i přímí členové zůstávají nadále automaticky členy JČP; ve
funkcích zůstávají i členové všech orgánů Jednoty zvolení podle dosavadních stanov.

JUDr. Pavel Rychetský
předseda JČP

