
STATUT
Medaile Antonína Randy

Čt. I. Úvoaní ustanovení

Medaile Antonína Randy (dál jen ,,medaile") je vyznamenání Jednoty českých právníků (JČP)

ziizené podle č1. 9 odst. 2 Stanov JČp a udělované jako ocenění zásluh českých i zahraničních

právníkí, event' i dalších představitelů politického, veřejného a společenského žívota na

iozvoji demokracie, právní teorie i praxe, zákonodárství, organizováni právního života

a upevňování přátelskýchvztaha s českými právníky.

čt. u. Výtvarné provedení

1. Medaile má tvar kruhu o průměru 80 mm. Je zhotovena zbronzu v barevném povrchovém

provedení odpovídajícím třem udělovaným stupňům. Na líci je portrét Antonína Randy en

fu"" u v opisu slova ,,JUDI. Antonín Randa 1834 - I9I4" a drobný podpis autora. Na rubové

stravě ie iobrazena Iustitia se znaky českých zemí a v opisu slova: ',Randova 
medaile Jednoty

českých právníků".
2. Autorem medaile je Lumír Šindelar.

čl. uI. Stupně medaile

Medaile má tři stupně:
I. z|atá medaile
2' stŤibtnámedaile
3. bronzová medaile

čl rv. Z|atámedaile

ZIatá medaile se uděluj e :

a) nejvýznamnějším představitelům politického, veřejného a společenského života za

mimořádné zásluhy o rozvoj demokracie apráva,
b) nejvýznamnějším představitelům právní teorie a praxe, kteří se
zaslouŽili o rozvoj právní vědy_ a budování právního státu,

c) nejvýznamnějšíň členům JČP zamimořádné zásI'ahy o JCP.

mimořádnou měrou

Cl. v. Stříbrná medaile

Stříbrná medaile se uděluje:
a) významným předštavitelům politického, veřejného a společenského Života za zásIuhy

o rozvoj demokracie apráva,
b) představitelům právni teorie a praxe' kteří se zaslouŽili o rozvoj právní vědy a

budování právního státu'

c) významným členům lČP zazásLuhy o JČp.



Cl. vI. Bronzová medaile

Bronzová medaile se uděluje:
a) představitelům politického' veřejného a společenského Života jako ocenění jejich

přínosu
k fungování demokracie apráva,

b) předním právníkům v oblasti teorie a pÍaxe,
c) členům JCP za jejich práci v JCP'

Cl. vII. Udělování medaile

1. Medai|i uděluje Prezidium JČP na návrh místních sdružení JČP, popřípadě i zvlastní
iniciativy; návrhy musí bý písemně odůvo'dněny.
2' Medaile může b;it udělena i nečlenům JČP.
3. Medaili lze udělit in memoriam.

Cl. VIII. Předávání medaile

1. Medaile se předává jednou ročně při vhodné slavnostní příIeŽitosti' především při

příleŽitosti státních svátků, kor'rferencích j ednoty apod.

). trl.duiti pŤeďávápředseda JČP nebo jím zmocněný člen Prezidia JCP.

čt. x. Všeobecná a přechodná ustanovení

1. Výklad tohoto Statutu' jakoŽ i řešení i řešení veškerých záIežitosti týkajících se medaile,

přísluší Prezidiu JCP'
2. organízační a administrativní záIežitosti spojené s udělováním medaile a evidencí
udělených medailí zabezpečýe sekretariát JČP ve spolupráci se stavovskou komisí JČP.

X. Záv ér ečná ustanovení

1. Tento Statut nabývá účinnosti dnem I.I.2009.
2.Dnem3I.12.2008 se zrušuje dosavadní Statut ze dne 20.6.1996'
3. Tento statut byl schválen Radou JCP dne 29.I0.2008.

Jednoty českych
: fUDr. Otakar Motejl


