
STANOVY 

Karlovarské právnické dny - Společnost českých, německých, rakouských a 

slovenských právníků, z.s. 

 

Čl. I 

Název, sídlo, správní rok  

1. Spolek Karlovarské právnické dny - společnost českých, německých, rakouských a 
 slovenských právníků, z. s. – je spolek založený dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování 
 občanů, a řídí se dále zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 
 
2. Název spolku zní „Karlovarské právnické dny - Společnost českých, německých, 
 rakouských a slovenských právníků, z. s.“, zkráceně „Karlovarské právnické dny, z. s.“ 
 (dále jen „společnost“). 
 
3. Sídlem spolku je Národní 10, 110 00 Praha 1.   
 
4. Identifikační číslo: 266 700 20. 
 
5. Správním rokem spolku je kalendářní rok. 
 

Čl. II 

Cíle a hlavní činnosti spolku 

1. Společnost je založena k podpoře vzájemného porozumění v oblasti práva mezi 
 odbornou právnickou veřejností v České republice, ve Spolkové republice Německo, 
 ve Slovenské republice a v Rakouské republice, a společného přístupu 
 k problematice právní úpravy v rámci Evropské unie.  
2. Společnost je zaměřena na podporu v oblasti právních věd, zejména komparací 
 právních systémů, teorie práva a faktické aplikace práva.  
3.  Společnost zejména předkládá ke vzájemné diskuzi svých členů a právnické 
 veřejnosti různé právní otázky k aktuálnímu řešení, včetně případného vypracovávání 
 návrhů v rámci právně politických iniciativ. 
4.  Cíle činnosti budou realizovány zejména: 
 
a) pořádáním konferencí „Karlovarské právnické dny“ a dalších setkání; 
b) publikací právních stanovisek a názorů přednesených na konferencích k další 
 odborné diskuzi; 
c) informováním sdělovacích prostředků o právních, zejména hospodářskoprávních 
 problémech, a vypracováváním návrhů řešení v rámci českého, německého, 
 slovenského a rakouského partnerství; 
d) poradenstvím a podporou ze strany členů společnosti ve všech výše uvedených 
 činnostech společnosti; 
 
 to vše ve spolupráci se státními, polostátními a nestátními místy České republiky, 
 Spolkové republiky Německo, Slovenské republiky a Rakouské republiky, jakož i 
 Evropské unie, ve všech právně politických otázkách. 

 

5. Účel činnosti společnosti je podporován dobrovolně bez nároku na jakoukoliv odměnu 
 pro společnost či její členy.  
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Čl. III 

Členové společnosti  

1. Členem společnosti může být každá fyzická osoba starší 21 let s trvalým pobytem ve 
 kterémkoliv z členských států Evropské unie, vykonávající právnickou profesi či 
 profesi související s právní odborností, popř. se na právnickou profesi připravující.  
 
2. Členem společnosti mohou být rovněž právnické osoby se sídlem v jednom 
 z předmětných členských států Evropské unie, zejména např. advokátní komory či 
 jiná reprezentativní profesní zastoupení, univerzity, právnické fakulty a odborné 
 instituty při právnických fakultách, jakož i právnická nakladatelství a vydavatelství, 
 dále lze přiznat členství i advokátním kancelářím ve formě v.o.s. nebo s.r.o. 
 
3. Valná hromada může na návrh představenstva jmenovat doživotní čestné členy 
 společnosti.  
 
4. Členství ve společnosti vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí za člena na 
 základě písemné přihlášky zájemce o členství. O přihlášce rozhoduje představenstvo 
 na základě volného uvážení. Odmítne-li přihlášku, sdělí důvody odmítnutí písemně 
 zájemci o členství. V takovém případě zájemce může požádat valnou hromadu 
 společnosti o rozhodnutí o jeho přijetí za člena. 
  
5. Člen má právo účastnit se na veškeré činnosti společnosti, spolurozhodovat o její 
 konkrétní realizaci, volit a být volen do orgánů společnosti Žádostí o přijetí za člena 
 společnosti stvrzuje člen svůj souhlas s jejími cíli, účelem a stanovami. 
 
 

Čl. IV 

Ukončení členství  

1. Členství ve společnosti zaniká smrtí, vyloučením nebo vystoupením, členství 
 právnických osob zaniká rovněž jejich zánikem bez právního nástupce. 
 
2. Účinky vystoupení ze společnosti nastávají doručením písemného prohlášení 
 adresovaného představenstvu společnosti. 
 
3. Člen může být ze společnosti vyloučen, jestliže zaviněně hrubě poruší cíle její 
 činnosti uvedené v ustanovení čl. II těchto stanov. O vyloučení rozhoduje valná 
 hromada nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů. 
 

Čl. V 

Členský příspěvek  

1. Rozhodnutí o stanovení členského příspěvku pro fyzické osoby je svěřeno valné 
 hromadě společnosti.  
 
2. Členský příspěvek právnických osob stanovuje představenstvo společnosti v roční 
 výši €  500,00 až € 5.000,00 při projednávání jejich členství. 
 
3. Členský příspěvek musí být uhrazen do 31. 3. příslušného kalendářního roku. 
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Čl.VI 

Pobočné spolky 

1. Společnost může zakládat pobočné spolky, které budou oprávněny nabývat práva a 
 povinnosti v rozsahu stanoveném při jejich založení. 
2. O založení pobočných spolků, či jejich zrušení rozhoduje valná hromada společnosti 
 a provádí je představenstvo.  
 

Čl.VII 

Orgány společnosti 

1. Orgány společnosti jsou 

 - valná hromada  

 - představenstvo   

 - revizoři účtů. 

2. Valná hromada může rozhodnout, že revizory účtu nezvolí a pověří kontrolou účtů 
externího revizora.  

            
3.    Výkon funkcí člena představenstva a revizorů účtů je dobrovolný bez nároku na 
 odměnu či na náhradu za čas a práci pro společnost. V případě, že k výkonu funkce 
 revizora účtu bude představenstvem či valnou hromadou povolán externí revizor
 ustanovení předchozí věty se neuplatní. 
  
 

Čl. VIII 

Valná hromada 

1. Každý člen má na valné hromadě jeden hlas.   
 
2. K výkonu hlasovacího práva může člen společnosti písemně zmocnit jiného člena. 
 
3. Do výlučné působnosti valné hromady jsou svěřeny následující otázky: 
 
 a) přijetí a schválení výroční zprávy představenstva; 
 b) jmenování a odvolání členů představenstva; 
 c) stanovení členských příspěvků fyzických osob; 
 d) jmenování a odvolání revizorů účtů, pověření externího revizora; 
 e) schválení zprávy představenstva o činnosti; 
 f) přijetí usnesení o změně stanov či zrušení společnosti. 
 

4. Pro přijetí usnesení o změně stanov je zapotřebí tříčtvrtinová většina všech 
 přítomných členů společnosti. Pro přijetí usnesení o zrušení společnosti je zapotřebí 
 tříčtvrtinové většiny hlasů všech členů společnosti. Všechna ostatní rozhodnutí jsou 
 přijímána prostou většinou přítomných členů. 
 

 

Čl. IX 

Svolání valné hromady 

1. Valná hromada se koná jednou ročně zpravidla u příležitosti konání konference  
 „Karlovarské právnické dny“.  
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2. Představenstvo je povinno svolání valné hromady oznámit na webové stránce 
 minimálně 3 týdny přede dnem jejího konání a dále zaslat pozvánku per e-mail  na 
 poslední známou e-mailovou adresu členům společnosti. V pozvánce musí být 
 uveden program jednání; v případě zamýšlené změny stanov musí být k pozvánce 
 přiložen rovněž návrh znění  pozměňovaných ustanovení stanov.  
 
3.  Mimořádnou valnou hromadu svolá představenstvo ke konání do dvou měsíců od 
 doručení představenstvu písemné žádosti alespoň 15 členů společnosti či revizora 
 účtů.  
 

Čl. X 

Řízení a průběh valné hromady  

1. Valnou hromadu řídí prezident společnosti; při jeho nepřítomnosti je k řízení valné 
 hromady povolán kterýkoli další člen představenstva. 
 
2. Valná hromada je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných členů. 
 
3. Návrhy, týkající se změny programu jednání, musí být adresovány představenstvu 
 písemně ve lhůtě nejméně 14 dnů předem. 
 
4. Není-li podána žádost o tajné hlasování, hlasuje se vždy veřejně zvednutím ruky.  
 
5. Před zahájením valné hromady zvolí představenstvo zapisovatele. Zapisovatel 
 vyhotoví zápis o všech usneseních přijatých valnou hromadou; zapisovatel rovněž 
 odpovídá za vyhotovení listiny přítomných. Zápis podepisuje zapisovatel a 2 členové 
 představenstva. 
 

Čl. XI 

Představenstvo 

1. Představenstvo společnosti je jejím statutárním orgánem. Je tvořeno sedmi členy, 
 kteří ze svého středu si volí  předsedu s titulem „prezident“ a místopředsedu 
 s titulem „viceprezident“.  
 
2. Dle možnosti zvolí valná hromada členem představenstva vždy alespoň po jednom 
 členu společnosti z řad českých, německých, slovenských a rakouských právníků. 
 
3.  Prezident reprezentuje společnost ve všech otázkách uvedených v čl. II v bodech 1. 
 – 4., a to samostatně. V případně jeho nepřítomnosti či zaneprázdnění jej zastupuje 
 viceprezident.  
 
4.        Společnost zastupuje navenek ve smyslu § 164 OZ viceprezident samostatně.  
 V případě jeho nepřítomnosti či zaneprázdnění společnost zastupují dva jiní  
členové  představenstva společně. 
 
5. Představenstvo zejména řídí činnost společnosti, rozhoduje o programových 
 otázkách konferencí a o jejich zajištění a podmínkách účasti na nich. Dále schvaluje 
 podmínky pro udělování ocenění společností, jmenuje členy poroty a osobnosti pro 
 nominace na udělení autorské ceny.  
 
6. Usnesení představenstva jsou přijímána prostou většinou  přítomných členů.  
 
7.  Představenstvo může vydat svůj jednací řád případně jinak stanovit a zveřejnit, jaké 
 oblasti činnosti spolku jsou svěřeny k zajištění jednotlivým členům představenstva. 
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Čl. XII 

Funkční období představenstva 

1. Funkční období představenstva je pětileté; opětovná volba na celé funkční období je 
 přípustná. 
 
2. Do doby, než bude zvolen nový člen představenstva, zůstává člen představenstva, 
 jehož funkční období končí, nadále ve své funkci, ledaže by takový člen 
 představenstva vystoupil ze společnosti. 
 
3. V případě, že v období mezi konáním valných hromad dojde ke snížení počtu členů 
 představenstva pod 5 členů, jsou zbývající členové představenstva oprávněni 
 kooptovat do představenstva z řad členů společnosti další osobu s tím, že bude 
 valnou hromadou ve funkci volbou potvrzen, případně nahrazen volbou jiným členem 
 společnosti. 
 

Čl. XIII 

Poradní grémium 

1. Představenstvo vytváří z významných osobností v oblasti práva poradní grémium, 
 pokud tyto chtějí a mohou být společnosti dobrovolně a bezúplatně nápomocni radou 
 při realizaci jeho cílů a činnosti. 
 
2. Poradní grémium má nejméně 12 a nejvýše 25 stálých členů, o jejich jmenování a 
 odvolání rozhoduje představenstvo. Členové programového grémia za svoji účast na 
 jeho jednání a další činnost mohou obdržet pouze ve výjimečných případech náhradu 
 cestovních nákladů. 
 
3. Poradní grémium se schází nejméně jednou ročně. Je svoláváno představenstvem, 
 jeho jednání je neformální a má pouze doporučující charakter, jeho jednání 
 koordinuje k tomu pověřený člen představenstva. 
 
4. Poradní činnost dle ustanovení odstavce 1 se vztahuje zejména na odborný a 
 tematický program „Karlovarských právnických dnů“ a na další konference a odborné 
 akce  pořádané spolkem. 
 

Čl. XIV 

Revizoři účtů  

1. Valná hromada je povinna zvolit dva revizory účtů z řad členů společnosti. Případně 
 pověřit kontrolu hospodaření spolku externího revizora.  
 
2. Jsou-li roční hrubé příjmy spolku nižší než 2.000.000,00 Kč, volí valná hromada 
 pouze jednoho revizora účtu. 
 
3. Revizoři účtů pro vykonávání své činnosti mají právo na veškeré informace týkající 
 hospodaření společnosti v přiměřeném rozsahu dle zákonné úpravy tohoto 
 oprávnění u obchodních korporací, resp. upravující audity obchodní společnosti.   
 
4. Revizoři účtů jsou za svou činnost odpovědní valné hromadě. 
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Čl. XV 

Jmění spolku  

1. Prostředky společnosti smějí být používány pouze k účelům stanovených těmito 
 stanovami. 
 
2. Členové společnosti neobdrží žádné příspěvky z jejích prostředků, žádná osoba 
 nesmí  být zvýhodněna nepoměrně vysokými náhradami cestovních či jiných nákladů, 
 výše náhrady nesmí přesáhnout výši maximálně uznatelnou, dle příslušného českého 
 zákona k náhradám za cestovné a ubytování, vyplácení tzv. diet se nepřipouští. 
 

3. Odměny či jiné náhrady za práci a čas vynaložený pro společnost jejími členy jsou 
 vyloučeny. Uvedené se netýká pouze případných autorských honorářů za referáty na 
 konferenci společnosti ve výši stanovené paušálně předem představenstvem pro 
 všechny stejně. Bude-li poskytnut autorský honorář, nelze referujícím hradit i cestovní 
 náklady.   
 

Čl. XVI 

Zrušení spolku 

Nerozhodne-li valná hromada v rámci usnesení o zrušení společnosti i o naložení se jměním 
společnosti ve prospěch obdobnému účelu uvedeného v čl. II. těchto  stanov, použije se 
ust. § 168 a násl. a § 269 a násl. OZ 

 

Čl. XVII 

Platnost a účinnost stanov 

Tyto stanovy vstupují v platnost jejich přijetím valnou hromadou, budou uveřejněny na 
webových stránkách společnosti a dále založeny do příslušného rejstříku spolků.  
 

 

 

 

V Praze dne 9.11. 2017 


