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Platební řád Unie podnikových právníků ČR 
 
SCHVÁLENÝ RADOU UNIE DNE 7. 6. 2021 (VE ZNĚNÍ ZMĚN SCHVÁLENÝCH RADOU UNIE 
DNE 1. 12. 2022) 
 
V souladu s článkem 7 odst. 4 písm. f) Stanov Unie podnikových právníků ČR z.s. (dále 
„Unie“) se vydává platební řád Unie, který stanoví výši a termín úhrady členských 
příspěvků a práva a povinnosti s tím spojené. 

I. KOLEKTIVNÍ ČLEN 
Roční členský příspěvek kolektivního člena je stanoven v závislosti 
na počtu podnikových právníků, tj. zaměstnanců kolektivního člena ve smyslu 
čl. 3 odst. 5 Stanov takto: 

• minimální roční členský příspěvek 10.000,- Kč, pokud kolektivní člen zaměstnává 
max. 5 podnikových právníků;  

• minimální roční členský příspěvek 25.000,- Kč, pokud kolektivní člen 
zaměstnává  max. 10 podnikových právníků; 

• minimální roční členský příspěvek 50.000,- Kč, pokud kolektivní člen 
zaměstnává max. 30 podnikových právníků; 

• minimální roční členský příspěvek 75.000,- Kč, pokud kolektivní člen 
zaměstnává více než 30 podnikových právníků. 

Kolektivní člen může uhradit členský příspěvek vyšší, než je minimální roční příspěvek 
stanovený tímto platebním řádem. O této skutečnosti informuje kolektivní člen 
Výkonný výbor předem. 

II. INDIVIDUÁLNÍ ČLEN 

• členský příspěvek činí 600,- Kč ročně; 

• členský příspěvek činí 300,- Kč ročně pro člena, který je současně 
zaměstnancem kolektivního člena. 
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III. PRÁVA A POVINNOSTI    

1) Členský příspěvek je placen za kalendářní rok a jeho nevyčerpaná část 
se nevrací.  

2) Individuální člen je povinen uhradit členský příspěvek bezhotovostně každoročně 
nejpozději do 28. 2. na účet č. 220279728/0300 a uvést jako variabilní symbol 
členské číslo, které mu bylo při vstupu do Unie přiděleno, příp. do zprávy 
pro příjemce platby uvést svoje jméno a příjmení.  

3) V případě podání přihlášky individuálního člena v průběhu kalendářního roku je 
individuální člen povinen uhradit členský příspěvek ve výši dle čl. II. tohoto 
platebního řádu, a to do 30 dnů po obdržení zprávy o kladném projednání 
přihlášky Výkonným výborem. Členství vzniká až zaplacením členského 
příspěvku.  

4) Kolektivní člen je povinen uhradit členský příspěvek na základě faktury vystavené 
Unií počátkem kalendářního roku se splatností 30 dní. V případě, že kolektivní člen 
navrhuje uhradit příspěvek vyšší, než je minimální roční příspěvek stanovený tímto 
platebním řádem, bude faktura podle předchozího odstavce vystavena na výši 
navrženou kolektivním členem, případně bude vystavena další faktura 
se splatností 30 dní.   

5) V případě podání přihlášky kolektivního člena v průběhu kalendářního roku je 
kolektivní člen povinen uhradit členský příspěvek ve výši dle čl. I. tohoto 
platebního řádu, a to na základě faktury se splatností 30 dní, kterou Unie vystaví 
bez zbytečného odkladu po kladném projednání přihlášky Výkonný výborem. 
Členství vzniká až zaplacením členského příspěvku.   

6) V odůvodněných výjimečných případech může člen požádat Výkonný výbor 
o schválení prodloužení termínu úhrady členského příspěvku. 

7) V odůvodněných výjimečných případech může člen požádat v souladu 
se Stanovami Unie Výkonný výbor o schválení nižšího členského příspěvku, 
než stanovuje tento platební řád. 

8) Tento platební řád je účinný od 1. 1. 2023.  


