JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ
Prezídium Jednoty českých právníků vydává podle čl. 16 odst. 16.1. písm. b) a čl. 28
Stanov Jednoty českých právníků tento

PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD
(znění platné k 1.10.2019)

Čl. I
Úvodní ustanovení
1.1. Členské příspěvky jsou jedním ze základních zdrojů příjmů Jednoty českých právníků
(dále jen „Jednota“). Jejich řádné a včasné placení patří k základním povinnostem členů
Jednoty.
1.2. Příspěvkový řád stanovuje v souladu se Stanovami Jednoty jednotný postup orgánů
Jednoty při vybírání a evidenci placení členských příspěvků a nakládání s nimi.
Čl. II
Členské příspěvky
2.1. Členské příspěvky Jednoty jsou:
a) členské příspěvky fyzických osob,
b) členské příspěvky právnických osob,
c) zvláštní členské příspěvky, a
d) mimořádné členské příspěvky.
2.2. Členské příspěvky hradí členové Jednoty sekretariátu Jednoty.

Čl. III
Členské příspěvky fyzických osob
3.1. Členský příspěvek Jednoty výdělečně činných členů činí 1.000,- Kč ročně.
3.2. Členové Jednoty, kteří nejsou výdělečně činní, platí snížený členský příspěvek 500,- Kč
ročně. Nárok na snížený členský příspěvek oznámí takový člen písemně sekretariátu.
3.3. Při členství vzniklém (zaniklém) v průběhu kalendářního roku se hradí 50 % ročního
členského příspěvku.

Čl. IV
Členské příspěvky právnických osob
4.1. Členský příspěvek právnických osob se sjedná písemnou smlouvou uzavřenou mezi
Jednotou a právnickou osobou při vzniku jejího členství v Jednotě; musí činit minimálně
12.000,- Kč ročně.
4.2. Smlouvu podle odst. 4.1. uzavírá Jednota.
4.3. Pokud je právnická osoba členem Jednoty a je organizována jako člen pobočného spolku,
náleží pobočnému spolku 80 % uhrazeného příspěvku; právnická osoba hradí své příspěvky
na účet Jednoty, která do 30ti dnů zašle příslušnou částku na účet pobočného spolku.
Čl. V
Zvláštní členské příspěvky
5.1. Pobočné spolky mohou podle své konkrétní potřeby usnesením členské schůze stanovit
svým členům povinnost hradit mimo členského příspěvku (čl. III. a čl. IV) zvláštní členský
příspěvek pobočného spolku, jehož výši stanoví výbor příslušného pobočného spolku.
5.2. Zvláštní členské příspěvky jsou příjmem příslušného pobočného spolku Jednoty.
Čl. VI
Mimořádné členské příspěvky
6.1. Členové Jednoty mohou po dohodě uhradit Jednotě i mimořádný členský příspěvek.
Čl. VII
Výběr a evidence členských příspěvků
7.1. Výběr členských příspěvků zabezpečuje sekretariát Jednoty.
7.2. Pobočné spolky jsou povinny předávat sekretariátu seznam svých členů podle stavu
k 31.12. předchozího kalendářního roku jako podklad pro evidenci výběru členských
příspěvků. Tuto povinnost jsou pobočné spolky povinny splnit do 31.1. následujícího
kalendářního roku.
7.3. Členské příspěvky za příslušný kalendářní rok musí členové uhradit nejpozději do 31.3.
každého kalendářního roku.
7.4. Sekretariát vede evidenci přijatých plateb podle obecně platných právních předpisů.
7.5. Prezídium JČP může v případech hodných zvláštního zřetele u mimořádně zasloužilých
členů JČP, jejich významných představitelů apod. členské příspěvky snížit nebo prominout.
7.6. Pokud je členství v JČP ukončeno z důvodu neplacení členských příspěvků, může
v případě přímých členů statutární orgán Jednoty a v případě členů pobočného spolku výbor
tohoto pobočného spolku dlužné příspěvky prominout.

Čl. VIII
Využití členských příspěvků
8.1. Členské příspěvky (čl. III a čl. IV stanov) jsou příjmem Jednoty.
8.2. O využití prostředků z vybraných členských příspěvků rozhoduje prezídium podle
rozpočtu, který schvaluje prezídium vždy na kalendářní rok.
8.3. Prezídium podle povahy věci může z vybraných členských příspěvků poskytnout
jednotlivým pobočným spolkům dotace.
8.4. Z členských příspěvků se hradí celostátní akce Jednoty (např. Randova medaile apod.),
případně další akce pořádané pobočnými spolky a místními sdruženími, vydávání publikací a
ediční činnost, náklady na práci sekretariátu atd.

Čl. IX
Kontrola placení příspěvků
9.1. Za řádné plnění příspěvkové povinnosti a dodržování Příspěvkového řádu odpovídají
sekretariát Jednoty a výbory pobočných spolků, které jsou povinny pravidelně sledovat a
vyhodnocovat dodržování příspěvkové morálky a podle potřeby přijímat nápravné opatření.
9.2. Kontrolní komise Jednoty a pobočných spolků (popřípadě kontrolor) jsou povinni
kontrolovat příspěvkovou morálku a podle potřeby navrhovat prezídiu Jednoty a výborům
pobočných spolků odpovídající opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Čl. X
Závěrečná ustanovení
10.1. Tento Příspěvkový řád byl schválen mimořádnou konferencí JČP dne 15.9.2017
s účinností od 1.1.2018 a upraven usneseními 2. schůze Prezídia JČP dne 19.1.2018, 6. schůze
Prezídia JČP dne 31.12.2018 a 8. schůze Prezídia JČP dne 6.9.2019.
10.2. Dnem 31.12.2017 se zrušuje dosavadní Příspěvkový řád Jednoty.

JUDr. Pavel Rychetský
předseda JČP

