
STATUT GRÉMIA 
Jednoty českých právníků 

(úplné znění ve znění změn schválených dne 31. 10. 2016) 
 

 
Čl. I. Postavení a úkoly grémia 

 
1/ Grémium Jednoty českých právníků (dále jen Grémium) je reprezentativní orgán Jednoty 
českých právníků (dále jen JČP) vytvořený podle čl. 17 Stanov JČP. 
 
2/ Grémium se vyjadřuje k práci JČP a dává podněty a doporučení k její práci. 
 
3/ Grémium plní své úkoly z vlastní iniciativy a na základě podnětů předsedy a Prezídia JČP. 
 
4/ Při stanovování obsahu svých jednání přihlíží k aktuálním právním problémům, které jsou 
předmětem zájmu veřejnosti, zaujímá stanoviska k právním otázkám celospolečenského 
významu, legislativním návrhům apod. Závěry Grémia JČP se vhodným způsobem zveřejňují jak 
v rámci JČP, tak i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nejširší veřejnosti. 
 
 

Čl. II. Členství v Grémiu 
 
1/ Členství v Grémiu uděluje Rada JČP významným osobnostem právnického života, pokud s 
členstvím vyslovily souhlas; dbá přitom na zastoupení všech právnických profesí.  
 
2/ Čestní členové JČP se stávají členy Grémia automaticky dnem udělení čestného členství, 
pokud členství v Grémiu výslovně neodmítnou.  
 
3/ Členové Prezidia JČP se stávají členy Grémia automaticky dnem zvolení do Prezídia,            
pokud členství v Grémiu výslovně neodmítnou. 
 
4/ Členství v Grémiu je časově omezené na dobu 5 let, s možností opakovaného prodloužení 
vždy o dalších 5 let.  Členství v Grémiu zaniká uplynutím doby, úmrtím člena anebo jeho 
vystoupením. V závažných případech může členství v Grémiu zrušit Prezidium JČP.  
 
5/ Členové Grémia mají právo zúčastňovat se zasedání Rady JČP s hlasem poradním. 
 
 

Čl. III. Schůze Grémia 
 
1/ Schůze Grémia se konají 1 - 2 x ročně. 
 
2/ Schůze Grémia svolává předseda Grémia. 
 
3/ Schůze Grémia je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň pět členů Grémia. 
 
4/ Schůze Grémia řídí předseda Grémia, který v případě své nepřítomnosti pověří řízením 
schůze některého člena Prezidia JČP. 
 
5/ Grémium rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedajícího. 



 
Čl. IV. Organizace Grémia 

 
1/ Předsedou Grémia je předseda JČP. 
 
2/ K zajištění běžných úkolů Grémia a zabezpečení organizačních a administrativních úkolů 
spojených s jeho činností jmenuje Grémium tajemníka Grémia. 
 
3/ Funkce tajemníka Grémia je čestná; v odůvodněných případech může Grémium doporučit 
Prezídiu Jednoty udělení odměny. 
 
4/ Náklady Grémia jsou hrazeny z prostředků JČP. 
 
5/ Jménem Grémia jedná a podepisuje předseda Grémia. Ve věcech zajišťování úkolů Grémia a 
ve věcech organizační a administrativní povahy je oprávněn jednat a podepisovat jménem Grémia 
tajemník Grémia 
 

 
Čl. V. Závěrečná ustanovení 
 

 
1/ Statut Grémia schvaluje Rada JČP. 
 
2/ Ustanovení tohoto Statutu je třeba vykládat v souladu se Stanovami JČP. 
 
3/ Dosavadním členům Grémia Jednoty českých právníků počíná dnem nabytí účinnosti změn 
statutu, tj. dnem 1. 1. 2017, běžet nové pětileté období členství v Grémiu. 
 
 
 
 
 


