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STANOVY 
UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČR z. s. 

  

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Podnikoví právníci - zaměstnanci právnických osob nebo fyzických osob - podnikatelů 

(dále jen „Podnikoví právníci“) vytvářejí za podmínek dále stanovených dobrovolný 
a nezávislý spolek pod názvem „Unie podnikových právníků ČR z. s.“ (dále jen „Unie“).  
 

2. Sídlem Unie je Praha.   
 

Článek 2 
Účel Unie 
 
Účelem Unie je zejména: 
a) prosazování a ochrana profesních zájmů Podnikových právníků na národní i mezinárodní 

úrovni, 
b) zastupování Podnikových právníků při jednání se státními i nestátními organizacemi za 

účelem posílení společenského vlivu Podnikových právníků v občanské společnosti, 
c) podpora odborného vzdělávání Podnikových právníků, 
d) prosazování a dodržování principů stanovených Etickým kodexem Unie, 
e) spolupráce s partnerskými subjekty (asociacemi, komorami apod.) doma i v zahraničí. 
 

Článek 3 
Členství 
 
1. Členem Unie se může stát fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky pro vznik 

členství. 
 

2. Druhy členství v Unii: 
a) individuální, 
b) kolektivní, 
c) čestné. 

  
3. Individuálním členem může být fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání v oboru 

právo, a to absolvováním magisterského nebo vyššího studia na vysoké škole v České 
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republice, nebo získáním vysokoškolského vzdělání uvedené úrovně studiem na vysoké 
škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné 
vzdělání uvedenému výše, a je v pracovněprávním vztahu v pracovní pozici, jejíž náplní je 
výkon právní agendy pro zaměstnavatele jako konečného příjemce výkonu právní agendy. 
Změnou zaměstnavatele individuálního člena nezaniká jeho členství v Unii. Odchodem 
individuálního člena do starobního či invalidního důchodu členství nezaniká, ledaže 
zanikne z důvodu uvedeného v čl. 5 odst. 1 těchto stanov.   
 

4. Individuálním členem nemůže být soudce, státní zástupce, advokát, notář, exekutor, 
zaměstnanec soudu, státního zastupitelství nebo právnické či fyzické osoby, která vykonává 
advokacii, exekutorskou nebo notářskou činnost na základě zvláštních právních předpisů. 
Individuálním členem nemůže být rovněž zaměstnanec subjektu veřejné správy (tj. státu, 
veřejnoprávní korporace, veřejného ústavu či veřejného podniku nebo jiného subjektu 
plnícího úkoly veřejné správy), který se přímo či nepřímo podílí na rozhodování v rámci 
soudního nebo správního řízení.  

 
5. Kolektivním členem může být právnická osoba za předpokladu, že v pracovněprávním 

vztahu zaměstnává osoby, jež splňují kritéria pro individuální členství (dále jen 
„Zaměstnanci kolektivního člena“) a zároveň nezaměstnává osoby uvedené v odst. 4 tohoto 
článku těchto stanov. Výkonný výbor eviduje seznam Zaměstnanců kolektivního člena, 
který je kolektivní člen povinen aktualizovat po každé změně a zaslat bez zbytečného 
odkladu Výkonnému výboru; seznam je povinen zaslat rovněž vždy na výzvu Unie. 
Zaměstnanec kolektivního člena má právo účastnit se vzdělávacích akcí Unie; nemá však 
práva člena uvedená v čl. 6 odst. 1 těchto stanov. Zaměstnanec kolektivního člena se může 
na základě Výkonným výborem schválené přihlášky individuálního člena současně stát i 
individuálním členem se všemi právy a povinnostmi individuálního člena. Kolektivní člen 
určí, kdo ze Zaměstnanců kolektivního člena jej bude zastupovat při výkonu práv člena 
uvedených v čl. 6 odst. 1 těchto stanov (dále jen „Zástupce kolektivního člena“).  

 
6. Pro účely členství v Unii se právní agendou rozumí zejména poskytování právního 

poradenství, sepisování právních dokumentů, zpracovávání právních rozborů, zastupování 
zaměstnavatele před orgány veřejné moci, kdy zaměstnavatel má postavení účastníka 
řízení, a další formy právní pomoci, pokud není zvláštními právními předpisy vyhrazena 
jiným subjektům. O splnění podmínky členství v Unii rozhoduje Výkonný výbor, který 
může v případech hodných zvláštního zřetele udělit výjimku z omezení uvedených v tomto 
článku těchto stanov. 
 

7. Individuální člen, který nesplňuje nebo přestane splňovat podmínku členství, je povinen o 
této skutečnosti neprodleně informovat písemně Výkonný výbor. Individuální člen, který 
nesplňuje nebo přestane splňovat podmínku členství, může požádat Výkonný výbor o 
pozastavení členství, a to bez zbytečného odkladu. Výkonný výbor buď členství pozastaví, 
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a to na dobu určitou, nebo konstatuje ukončení členství. Po dobu pozastavení členství 
pozbývá člen práva uvedená v čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) těchto stanov, ostatní jeho členská 
práva a povinnosti zůstávají nedotčeny. 

 
8. Výkonný výbor může význačné osobnosti z řad právníků udělit čestné členství. Čestný člen 

nemá práva ani povinnosti člena, vyjma dodržování Etického kodexu Unie. O odejmutí 
čestného členství rozhoduje Výkonný výbor. 

 

Článek 4 
Vznik členství 

 
1. Členství vzniká rozhodnutím a registrací osoby splňující podmínky členství Výkonným 

výborem, a to na základě písemné přihlášky zaslané poštou nebo e-mailem a zaplacením 
členského příspěvku. Písemná přihláška musí obsahovat veškeré požadované údaje, 
zejména jako kontaktní e-mailová adresa musí být uvedena adresa využívající doménu 
zaměstnavatele. 

 
2. Výkonný výbor člena registruje v seznamu členů. Seznam členů je veden elektronicky 

v sídle Unie. Do části seznamu registrující fyzické osoby má přístup pouze Prezident, 
členové Výkonného výboru a osoba pověřená Výkonným výborem. Seznam kolektivních 
členů je zpřístupněn na webu Unie nebo jinými vhodnými prostředky dálkové elektronické 
komunikace. 

 
3. Zápisy v seznamu členů provádí osoba pověřená Výkonným výborem, která zápisy 

v seznamu členů provádí bez zbytečného odkladu poté, co nastane rozhodná skutečnost pro 
vznik členství, změnu údajů člena, pozastavení nebo ukončení členství. 
 

Článek 5  
Zánik členství 

 
1. K zániku členství dochází: 

a) úmrtím člena,  
b) zánikem kolektivního člena bez právního nástupce, 
c) vystoupením člena na základě jeho písemné žádosti Výkonnému výboru s účinky 

okamžikem doručení žádosti o vystoupení, 
d) ztrátou podmínek členství, 
e) vyloučením člena na základě rozhodnutí Výkonného výboru: 

 v případě prodlení člena s placením členských příspěvků po dobu delší než 
12 měsíců, 

 v případě porušení Etického kodexu Unie členem nebo Zaměstnancem 
kolektivního člena,  
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 v případě porušení povinnosti člena oznámit změnu údajů uváděných 
v přihlášce, zejména změnu kontaktní e-mailové adresy. 

 
2. Rozhodnutí o vyloučení člena se zasílá elektronicky na poslední známou e-mailovou adresu 

člena. 
 

3. Orgánem pro přezkum rozhodnutí o vyloučení člena je Rada. Podání návrhu na přezkum 
rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
 

4. Zánikem členství nevzniká právo na vrácení uhrazených členských příspěvků. 
 

Článek 6 
Práva a povinnosti člena 

 
1. Člen Unie má tato práva: 

a) podílet se na činnosti Unie, 
b) účastnit se jednání Sněmu, 
c) volit a být volen do orgánů Unie v souladu se stanovami Unie, 
d) získávat informace o činnosti Unie, 
e) podávat návrhy ve vztahu k činnosti Unie. 
 

2. Člen Unie má tyto povinnosti:  
a) dodržovat tyto stanovy a Etický kodex Unie, 
b) platit členské příspěvky dle podmínek Platebního řádu Unie, 
c) informovat Unii o změně údajů uváděných v přihlášce, zejména e-mailové adresy, 
d) plnit a respektovat rozhodnutí orgánů Unie, 
e) hájit dobré jméno Unie a zdržet se jednání, která poškozují nebo by mohla poškodit 

Unii a její dobrou pověst, 
f) celoživotně se vzdělávat ve svém oboru. 

 

Článek 7 
Orgány Unie a jejich jednání 
 
1. Správu a řízení Unie zajišťují tyto orgány Unie: 

a) Sněm, 
b) Rada, 
c) Výkonný výbor, 
d) Prezident, 
e) Revizoři účtů. 
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2. Funkční období orgánů Unie uvedených v odst. 1 písm. b) až e) tohoto článku těchto stanov 
je 2 roky. V případě, že člen orgánu Unie není zvolen před uplynutím funkčního období 
stávajícího člena orgánu Unie, funkční období stávajícího člena orgánu Unie trvá až do 
zvolení příslušného člena orgánu Unie, nejdéle však 3 roky od počátku funkčního období 
stávajícího člena orgánu Unie, není-li dále stanoveno jinak. Funkční období stávajících 
členů Rady skončí, je-li Sněmem zvoleno alespoň 5 členů Rady. Funkční období stávajících 
členů Výkonného výboru skončí, jsou-li Radou zvoleni alespoň 3 Viceprezidenti. Funkční 
období stávajících Revizorů účtů končí, jsou-li Sněmem zvoleni alespoň 2 Revizoři účtů. 
 

3. Sněm  
a) Sněm je nejvyšším orgánem Unie. Řádný Sněm je svoláván jednou za 2 roky 

Výkonným výborem tak, aby se konal v období mezi 1. březnem a 1. červnem 
příslušného roku. 

b) Výkonný výbor svolá mimořádný Sněm na základě vlastního rozhodnutí, nebo 
pokud o svolání požádá alespoň 25 % členů Unie. Výkonný výbor je povinen svolat 
mimořádný Sněm do 2 měsíců od doručení žádosti alespoň 25 % členů Unie 
o svolání mimořádného Sněmu Výkonnému výboru. 

c) Místo konání, datum a program Sněmu musí být sděleny členům Unie písemně  
elektronicky na poslední známou e-mailovou adresu nejméně 30 dnů přede dnem 
konání Sněmu. Návrhy členů týkající se programu Sněmu musí být doručeny 
Výkonnému výboru nejpozději 15 dnů před konáním Sněmu. 

d) Sněm: 
• volí orgány Sněmu, 
• projednává zprávu Výkonného výboru o činnosti a hospodaření Unie, 
• projednává zprávu Revizorů účtů, 
• schvaluje hospodaření Unie, 
• schvaluje návrh plánu činnosti Unie a návrh rozpočtu Unie, 
• volí a odvolává Prezidenta, členy Rady a Revizory účtů, 
• schvaluje stanovy Unie a jejich změny, 
• rozhoduje o zániku Unie, 
• projednává a schvaluje další záležitosti týkající se činnosti Unie, s výjimkou 

záležitostí výslovně svěřených těmito stanovami jiným orgánům Unie.  
e) Každý přítomný člen má jeden hlas. Každý člen má právo nechat se zastoupit jiným 

členem. Zastoupení prokazuje zmocněnec písemnou plnou mocí. 
f) Sněm je schopný usnášení, pokud je přítomno nebo zastoupeno alespoň 15 % členů. 
g) Nerozhodne-li Sněm jinak, je hlasování Sněmu veřejné; rozhoduje prostá většina 

přítomných členů.  
h) Není-li Sněm na svém zasedání schopen se usnášet, může Výkonný výbor novou 

pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od původního zasedání svolat Sněm náhradní. 
Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní Sněm. Náhradní Sněm se musí 
konat nejpozději do 6 týdnů ode dne konání původního Sněmu. Na náhradním 
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Sněmu je možno jednat jen o záležitostech zařazených na pořad jednání původního 
Sněmu. Rozhodnutí náhradního Sněmu lze přijímat za účasti libovolného počtu 
členů, a to prostou většinou přítomných členů. 

 
4. Rada  

a) Rada řídí činnost Unie v období mezi konáním Sněmů a kontroluje dodržování 
Etického kodexu Unie. 

b) Rada má nejméně 9 členů volených a odvolávaných Sněmem. Členem Rady může 
být individuální člen nebo Zástupce kolektivního člena. Člen Rady může být zvolen 
opětovně. 

c) Radu svolává Prezident minimálně 2krát ročně, pravidelně vždy v den jednání 
Sněmu. Rada je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna alespoň 1/3 členů Rady. 
Na základě žádosti nadpoloviční většiny členů Rady je Prezident povinen svolat 
Radu mimořádně. Pokud Prezident Radu nesvolá do 3 týdnů od obdržení žádosti, 
může Radu Unie svolat kterýkoliv člen Rady. Rozhodnutí Rady je přijato většinou 
hlasů přítomných členů Rady; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta. 

d) Člen Rady má právo přístupu ke všem informacím a dokumentům Unie. 
e) Rada je oprávněna zřizovat odborné sekce. 
f) Rada přijímá Platební řád Unie, který stanoví zejména výši a termín splatnosti 

členských příspěvků.  
 

5. Výkonný výbor  
a) Členové Rady volí a odvolávají ze svého středu 2 až 5 Viceprezidentů a Hospodáře, 

kteří spolu s Prezidentem tvoří Výkonný výbor. Hospodářem může být i Prezident 
nebo některý z Viceprezidentů. Do zvolení Výkonného výboru vykonává působnost 
Výkonného výboru Rada. Člen Výkonného výboru může být zvolen opětovně. 

b) Výkonný výbor řídí operativní činnosti Unie, stanoví podmínky pro práci 
odborných sekcí,  zřizuje dle potřeby Unie pracovní týmy a zabývá se záležitostmi 
týkajícími se Unie a dalšími, kterými ho pověří Rada. Výkonný výbor ze své 
činnosti odpovídá Radě.  

c) Zasedání Výkonného výboru se koná zpravidla 1krát měsíčně a svolává jej 
Prezident. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina jeho 
členů. Zasedání Výkonného výboru řídí Prezident nebo jím pověřený člen 
Výkonného výboru. Pro přijetí rozhodnutí Výkonného výboru je nutná 
nadpoloviční většina přítomných hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
Prezidenta. 

d) Člen Výkonného výboru má právo přístupu ke všem informacím  
a dokumentům Unie.  

e) Viceprezidenti zastupují Prezidenta v době jeho nepřítomnosti, nebo pokud 
Prezident nemůže vykonávat svoje pravomoci, a to v pořadí stanoveném 
Prezidentem a na základě souhlasu Výkonného výboru. 
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f) Hospodář Unie spravuje v souladu s pokyny Rady a Výkonného výboru finanční 
prostředky Unie v hotovosti a na běžném účtu a zajišťuje výběr členských 
příspěvků. 

 
6. Prezident 

a) Prezident je statutárním orgánem Unie a je volen a odvoláván Sněmem. Prezident 
může být zvolen opětovně. 

b) Prezident zastupuje Unii navenek a jedná jako její zástupce. Je rovněž členem Rady 
a Výkonného výboru. 

c) Prezident svolává Radu a Výkonný výbor a řídí jejich zasedání. Opatření přijatá 
mezi těmito zasedáními předkládá Prezident na nejbližším zasedání Výkonného 
výboru ke schválení. 

 
7. Revizoři účtů 

a) Revizoři účtů jsou voleni Sněmem na 2 roky. Jejich opětovná volba je možná. 
b) Revizoři účtu kontrolují hospodaření Unie a podávají zprávu Sněmu.  
c) Revizoři účtů mají právo přístupu ke všem informacím  

a dokumentům o hospodaření Unie. Orgány Unie jsou povinny poskytnout 
Revizorům účtů všechny potřebné informace, dokumenty, vyjádření a další 
podklady pro výkon jejich činnosti. 

 
8. Jednání orgánů Unie 

a) Není-li v těchto stanovách uvedeno výslovně jinak, je zasedání orgánů Unie 
usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů příslušného orgánu 
Unie. 

b) Není-li v těchto stanovách uvedeno výslovně jinak, rozhodnutí orgánu Unie je 
přijato, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů orgánu Unie. 

c) Rada a Výkonný výbor mohou rozhodovat i per rollam. V takovém případě návrh 
rozhodnutí rozesílá Prezident nebo jím určená osoba na e-mailovou adresu sdělenou 
členem orgánu Unie, a to se stanovením lhůty pro zaslání rozhodnutí člena orgánu 
Unie na e-mailovou adresu Unie. Pro usnášeníschopnost orgánu a přijetí rozhodnutí 
orgánu platí v případě hlasování per rollam ustanovení odst. 3. až 5. tohoto článku 
těchto stanov obdobně, přičemž k rozhodnutím člena orgánu zaslaným po 
stanovené lhůtě se nepřihlíží. 

d) Sněm se může konat per rollam s využitím technických prostředků. Výkonný výbor 
rozhodne, jakým konkrétním způsobem Sněm proběhne. Zvolené technické 
prostředky musí splňovat tyto podmínky: 

 udělení /vygenerování/ unikátního kódu pro přihlášení do hlasování,  

 možnost seznámení se s podklady pro hlasování před samotným 
hlasováním.  



  
       8 z 10  

 

 

e) Zasedání orgánu Unie se může konat formou distančního jednání (dále jen 
„distanční jednání“), pokud to Prezident nebo Výkonný výbor nebo Rada shledá 
jako nutné s ohledem na nemožnost nebo krajní obtížnost či rizikovost konání 
standardního zasedání orgánu Unie v prezenční formě, zejména (ale nejenom) v 
případech, kdy je uložen zákaz shromažďování osob příslušným orgánem veřejné 
moci, a to za podmínek dále stanovených těmito stanovami nebo jednacím řádem 
příslušného orgánu, který schvaluje Rada. 

f) Distanční jednání orgánu Unie zabezpečuje osoba, která zabezpečuje zasedání 
orgánu Unie organizačně, a která účastníkům distančního jednání poskytne na jejich 
žádost veškerou potřebnou konzultační podporu. 

g) Distanční jednání Rady a Výkonného výboru je možné konat po předchozí dohodě 
s ostatními členy příslušného orgánu, pokud alespoň nadpoloviční většina členů 
tohoto orgánu disponuje technickým zázemím pro účast na distančním jednání. 
Distanční jednání Sněmu je možné konat vždy. 

h) Nedostatek zabezpečení technického zázemí může být odstraněn tím, že orgán Unie 
rozhodne o konání svého zasedání v modifikované podobě distančního jednání 
spočívající v tom, že část členů orgánu Unie se účastní zasedání orgánu Unie ve 
formě distančního jednání a část ve formě prezenčního jednání s tím, že je zajištěna 
dostatečná a spolehlivá komunikace všech členů orgánu Unie.  

i) Vzniknou-li na straně člena orgánu Unie při distančním jednání technické obtíže, je 
tento člen orgánu Unie povinen vyvinout veškeré úsilí potřebné k jejich odstranění, 
a to bez zbytečného prodlení. Za tímto účelem je kromě jiného povinen v době 
jednání udržovat s organizátorem distančního jednání spojení formou případného 
telefonického hovoru a e-mailové komunikace. Nepodaří-li se obtíže podle 
předchozí věty odstranit ani na základě opakovaných pokusů, rozhodne orgán Unie 
o dalším postupu v závislosti na okolnostech případu. 

j) Případné nově nařízené zasedání orgánu Unie se uskutečňuje zpravidla ve stejné 
formě, v jaké proběhlo zasedání předchozí, orgán Unie však může zvolit i formu 
jinou, shledá-li to vhodným a jsou-li pro to splněny podmínky podle těchto stanov. 

 

 

 

Článek 8 
Podmínky výkonu funkcí v Unii 
 
1. Výkon funkce v orgánech Unie je čestný s výjimkou uvedenou v čl. 8 odst. 2. těchto stanov. 

Členům orgánů Unie, vedoucím odborných sekcí a pracovních týmů jsou hrazeny veškeré 
účelně vynaložené výdaje schválené Výkonným výborem. 
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2. Rada je oprávněna rozhodnout, že Prezidentovi nebo členu Výkonného výboru náleží 
odměna za výkon funkce, je-li takové rozhodnutí v zájmu Unie tak, aby se Prezident nebo 
člen Výkonného výboru mohl plně věnovat své funkci a z ní vyplývajícím povinnostem. 
 

3. Organizační, lektorské, administrativní a obdobné činnosti Unie mohou zajišťovat i 
zaměstnanci nebo smluvní partneři Unie. 
 

Článek 9 
Finanční prostředky Unie 

 
1. Finanční prostředky Unie jsou tvořeny: 

a) členskými příspěvky, 
b) dary, granty, úroky a jinými příjmy, 
c) vedlejší hospodářskou činností Unie, kterou je: 

 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské 
činnosti, 

 reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. 
 
2. Člen je povinen platit členský příspěvek. Minimální výši členského příspěvku, jeho 

splatnost a další podmínky placení členského příspěvku stanoví Rada v Platebním řádu 
Unie, který je zveřejněn na webových stránkách Unie. Výkonný výbor může výši 
členského příspěvku snížit či členský příspěvek prominout, a to na základě žádosti člena 
nebo zájemce o členství, v případě hodného zvláštního zřetele. 
 

Článek 10  
Zásady hospodaření Unie 

 
1. Peněžní prostředky Unie jsou uloženy na bankovních účtech Unie nebo v pokladně Unie. 

 
2. Účetním obdobím Unie je kalendářní rok. Nespotřebovaný zůstatek hospodaření v jednom 

kalendářním roce se převádí do dalšího kalendářního roku. Unie odpovídá za své závazky 
do výše svých aktiv. Výkonný výbor odpovídá Sněmu za výsledky hospodaření Unie 
a vedení účetnictví Unie dle platných právních předpisů. Účetní závěrku Unie kontrolují 
a ověřují Revizoři účtů. Zprávy o výsledcích kontroly předkládají Revizoři účtů nejméně 
jednou ročně Výkonnému výboru a Sněmu, který schvaluje hospodaření. 

 
Článek 11 
Zastupování Unie 

 
1. Unii zastupuje Prezident nebo společně 2 Viceprezidenti.  
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2. Podepisování za Unii se provádí tak, že k názvu Unie připojí své podpisy Prezident nebo 

společně 2 Viceprezidenti. 
 

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Unie je založena na dobu neurčitou. 

 
2. Tyto stanovy byly schváleny Sněmem ve dnech 25. - 26. května 2021. Mění a nahrazují 

Stanovy Unie ve znění ze dne 11. dubna 2019.  


