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My,
členové Spolku českých právníků Všehrd,
věrni odkazu mistra Viktorina Kornela ze Všehrd,
a všech osvědčených tradic spolku z časů Koruny české i státnosti československé,
odhodláni rozvíjet naše společné zájmy a spolek k jeho bohulibému poslání,
poučeni obdobím, kdy nám bylo upřeno právo svobodně se sdružovat,
v úctě ke svobodě, právu a soukromému vlastnictví
přijímáme u příležitosti sto padesátiletého výročí založení spolku
tyto staronové Stanovy Spolku českých právníků Všehrd.
Nechť všechny, kdo budou tyto Stanovy uplatňovat,
váže navždy úcta ke starším i k sobě navzájem
a činí tak vždy důstojně a svědomitě.
Vivat Crescat Floreat
Societas et Patria
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Článek I.
Základní ustanovení
1. Název spolku je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen „Spolek“).
2. Sídlo Spolku je v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na adrese Praha 1, Staré Město,
náměstí Curieových 901/7, PSČ: 110 00.
3. Spolek má právní formu sdružení podle zákona č. 93/1990 Sb., o sdružování občanů, v posledním
platném znění, a považuje se za spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek II.
Účel Spolku
Účelem Spolku jest podporovati snahy členů po vzdělání v oboru věd právních a státních, po
sebevzdělání, rozvíjet jejich styky domácí i zahraniční, odborné i společenské a podporovat zájmy
právnického stavu vůbec.

Článek III.
Činnost Spolku
1. K dosažení účelu Spolku slouží zejména tyto činnosti:
a) pořádání odborných přednášek, seminářů, čtení, rozprav, konferencí a kongresů;
b) pořádání vzdělávacích cvičení, vycházek a výletů;
c) pořádání ušlechtilých zábav, plesů, koncertů, výstav a jiných společenskokulturních událostí;
d) pořádání setkání alumni a přátel Spolku;
e) vydávání odborných právnických publikací a periodik;
f) vedení kanceláře a knihovny;
g) zakládání a správa nadací a nadačních fondů; a
h) udržování kontaktů s podobnými spolky v tuzemsku i v zahraničí.
2. Hlavní činností jsou činnosti podle odst. 1., není-li tato činnost v určitém případě zároveň
podnikáním nebo jinou výdělečnou činností.
3. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti.

Článek IV.
Formy a vznik členství
1. Členství je čestné, zakládající, přispívající a činné:
a) členem čestným může se státi jen ten, kdo se vynikajícím způsobem zasloužil o Spolek,
právnický stav, právní vědu nebo právní řád, anebo ten, kdo se vynikajícím způsobem
zasloužil o stát;
b) členem zakládajícím může se státi jen ten přítel věd právních nebo státních, který složil
jednou provždy příspěvek stanovený Valnou hromadou, obnášející nejméně
dvacateronásobnou částku příspěvku člena přispívajícího;
c) členem přispívajícím může se státi jen ten přítel věd právních nebo státních, který přispívá
ročně příspěvkem stanoveným Valnou hromadou, obnášejícím nejméně trojnásobek
příspěveku člena činného;
d) členem činným může se státi jen student tuzemské právnické fakulty po čas svých studií
nebo absolvent tuzemské právnické fakulty nejdéle do konce správního roku, v němž
uplynou tři roky od absolutoria, který přispívá ročně příspěvkem stanoveným Valnou
hromadou; členem činným může se státi též student jiné tuzemské fakulty než právnické
nebo účastník kurzu celoživotního vzdělávání na tuzemské právnické fakultě, pouze však ve
výjimečných případech, které nepřesáhnou desetinu celkového počtu činných členů; činné
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členství je neslučitelné s obdobným členstvím v jiném spolku, který působí na tuzemské
právnické fakultě, nerozhodne-li Správní výbor jinak.
2. Čestné členství vzniká rozhodnutím Valné hromady podle čl. XI., odst. 5., písm. f). Zakládající,
přispívající nebo činné členství vzniká rozhodnutím Správního výboru podle čl. XIII., odst. 3.,
písm. e).

Článek V.
Práva členů
1. Každý člen má právo:
a) být účasten zasedání Valné hromady;
b) být volen do volených orgánů Spolku;
c) předkládat Valné hromadě a Správnímu výboru návrhy a náměty pro činnost Spolku;
d) obracet se na volené orgány Spolku s podněty, stížnostmi a dotazy;
e) účastnit se událostí dle čl. III., odst. 1., písm. a) až c) bezúplatně nebo za cenu členskou;
f) opatřovat si publikace a periodika vydaná Spolkem bezúplatně nebo za cenu členskou;
g) bezúplatně užívat spolkové knihovny.
2. Členové čestný, zakládající a přispívající mají právo účastnit se setkání alumni a přátel Spolku
bezúplatně.
3. Jen a pouze člen činný má právo:
a) hlasovat na Valné hromadě; a
b) být volen za člena Správního výboru.

Článek VI.
Povinnosti členů
1. Každý člen je povinen dbát o dobré jméno Spolku, dodržovat Stanovy, další vnitřní předpisy
a usnesení orgánů Spolku.
2. Člen přispívající a činný jsou povinni platit roční členský příspěvek stanovený Valnou hromadou;
příspěvek za probíhající správní rok jsou povinni zaplatit nejpozději do 30 dní od přijetí za člena
a příspěvek za následující správní rok jsou povinni zaplatit vždy nejpozději do 31. října, pokud
Správní výbor nerozhodne jinak.
3. Člen činný je povinen podílet se na činnosti a naplňování účelu Spolku podle svých možností a
schopností.

Článek VII.
Zánik členství
1. Členem přestává býti ten, kdo sám se členství zřekne a Správnímu výboru písemně to oznámí, neb
ten, kdo nálezem Smírčího sboru byl vyloučen. Zřeknutím se členství nebo vyloučením nevzejde
bývalému členu nárok na vrácení členského příspěvku ani nárok na odškodnění za ušlé výhody.
2. Čestné členství zaniká rozhodnutím Valné hromady podle čl. XI., odst. 5., písm. f).
3. Přispívající a činné členství zaniká nezaplacením členského příspěvku dle čl. VI., odst. 2.
4. Činné členství zaniká posledním dnem správního roku, v němž činný člen přestal splňovat
podmínky pro vznik členství dle čl. IV., odst. 1., písm. d).

Článek VIII.
Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se uvádí:
a) jméno a příjmení člena, datum narození, adresa trvalého bydliště a další kontaktní údaje;
b) datum vzniku a forma členství, datum a důvod změny formy nebo zániku členství; a
c) jiné záznamy.
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2. Člen je do seznamu členů zapsán do 30 dní od vzniku jeho členství, změny jsou do seznamu členů
zapisovány vždy bez zbytečného odkladu a bývalý člen je na svou žádost do 30 dní s výjimkou
jména, příjmení a údajů podle odst. 1., písm. b) ze seznamu členů vymazán.
3. Seznam členů je neveřejný a může býti využíván pouze volenými orgány za účelem správy Spolku;
jméno, příjmení a forma členství všech současných členů jsou však veřejné.

Článek IX.
Správní rok
Správní rok počíná vždy 1. července a končí 30. června následujícího kalendářního roku.

Článek X.
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou:
a) Valná hromada;
b) Starosta a Místostarosta;
c) Správní výbor;
d) Smírčí sbor; a
e) Kontrolní a revizní komise.
2. Členem voleného orgánu může býti zvolen jen člen Spolku. Členové volených orgánů jsou
osvobozeni od placení členského příspěvku; vznikne-li členství ve voleném orgánu až po zaplacení
členského příspěvku, příspěvek se nevrací.
3. Řádným funkčním obdobím členů volených orgánů je správní rok, který počíná kalendářního
roku, ve kterém byli členové voleného orgánu zvoleni. Mimořádné funkční období členů
volených orgánů počíná zvolením a končí posledním dnem probíhajícího správního roku. Jsou-li
členové voleného orgánu zvoleni na probíhající správní rok, jejich funkční období je mimořádné.

Článek XI.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Řádné zasedání Valné hromady se svolá jedenkrát za správní rok tak, aby se uskutečnilo nejdříve
1. dubna a nejpozději 31. května. Na řádném zasedání Valné hromady se vždy volí členové
volených orgánů na následující správní rok, schvalují se zprávy orgánů o jejich činnosti a výsledek
hospodaření Spolku, schvalují se zprávy nadací a nadačních fondů o jejich činnosti a hospodaření.
3. Mimořádné zasedání Valné hromady se může svolat kdykoliv se naskytne toho potřeba; svolá se
však do 30 dní vždy:
a) nebyl-li na řádném zasedání Valné hromady zvolen Starosta na následující správní rok;
b) uvolní-li se funkce Starosty a další Starosta doposud nebyl zvolen;
c) dá-li k tomu podnět Správní výbor nebo Kontrolní a revizní komise; nebo
d) dá-li k tomu podnět alespoň jedna třetina činných členů Spolku.
4. K platnému zahájení zasedání a přijímání usnesení Valné hromady je třeba přítomnosti osminy
činných členů. Nesejde-li se dostatečný počet činných členů dle věty první, je možno svolati
náhradní zasedání Valné hromady. K platnému zahájení a usnášeníschopnosti náhradního
zasedání Valné hromady postačí jakýkoli počet členů činných. Na náhradním zasedání Valné
hromady nemůže být jednáno o ničem, co nebylo na pořadu původního zasedání.
5. Valná hromada
a) schvaluje Stanovy a jejich změny;
b) schvaluje Jednací řád Valné hromady;
c) schvaluje zprávy volených orgánů o jejich činnosti a výsledek hospodaření Spolku;
d) schvaluje zprávy nadací a nadačních fondů o jejich činnosti a hospodaření;
e) stanoví výši členských příspěvků členů zakládajících, přispívajících a činných;
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f) rozhoduje o vzniku a zániku čestného členství;
g) rozhoduje o založení nebo zrušení obchodní korporace, fundace, ústavu nebo svěřenského
fondu;
h) dává statutárnímu orgánu Spolku souhlas se založením spolku a družstva;
i) dává statutárnímu orgánu Spolku souhlas se vstupem Spolku do spolku, obchodní
korporace, družstva či jiné právnické osoby;
j) volí Starostu a další členy Správního výboru podle odst. 6.;
k) volí předsedu a další členy Smírčího sboru;
l) volí předsedu a další členy Kontrolní a revizní komise;
m) volí na návrh Správního výboru členy statutárních orgánů osob dle písm. g) tohoto
ustanovení;
n) volí na návrh Správního výboru správce svěřenského fondu dle písm g) tohoto ustanovení;
o) přijímá další rozhodnutí, která si vyhradí; a
p) rozhoduje o zrušení Spolku nebo o jeho sloučení s jinou právnickou osobou.
6. Starostu volí Valná hromada tajným hlasováním z kandidátů, kteří se písemně přihlásili nejpozději
14 dní přede dnem zasedání Valné hromady. Členy Správního výboru volí Valná hromada na
návrh zvoleného Starosty; nezvolí-li Valná hromada na zasedání, kde byl zvolen Starosta, další
členy Správního výboru, hledí se na zvoleného Starostu a navrhnuté členy Správního výboru, jako
by nebyli zvoleni.
7. Valná hromada přijímá svá usnesení souhlasným vyjádřením nadpoloviční většiny přítomných
činných členů; usnesení podle odst. 5., písm. a) a k) přijímá souhlasným vyjádřením nadpoloviční
většiny všech činných členů; usnesení dle odst. 5., písm. f) přijímá výlučně na návrh Správního
výboru souhlasným vyjádřením dvoutřetinové většiny přítomných členů činných bez rokování.

Článek XII.
Starosta a Místostarosta
1. Starosta a Místostarosta jsou statutárním orgánem Spolku.
2. Starosta stojí v čele Spolku, svolává zasedání Valné hromady a Správního výboru a předsedá jim,
může se účastnit všech jednání orgánů a komisí Spolku, nadací a nadačních fondů založených
Spolkem. Ve všech komisích má Starosta právo veta až do rozhodnutí Správního výboru. Starosta
zastupuje Spolek vůči třetím osobám a úřadům.
3. Místostarosta vykonává působnost Starosty jen, byl-li k tomu Starostou zmocněn nebo uvolnila-li
se Starostova funkce anebo není-li Starosta schopen svou funkci vykonávat. Místostarostu jmenuje
Starosta z členů Správního výboru.

Článek XIII.
Správní výbor
1. Správní výbor je výkonným orgánem Spolku; skládá se ze Starosty a pěti dalších členů.
2. Na prvním zasedání Správního výboru se přijme Jednací řád, v němž se upraví pravidla pro
jednání Správního výboru, Organizační řád, v němž se rozdělí působnost Správního výboru podle
určitých oborů, pověří se členové Správního výboru odpovědní za jednotlivé obory působnosti.
3. Správní výbor řídí vnitřní a vnější záležitosti Spolku, které nejsou výslovně vyhrazeny jinému
orgánu Spolku, zejména:
a) vykonává usnesení Valné hromady a Smírčího sboru;
b) přijímá Jednací a Organizační řád, další vnitřní předpisy a usnesení;
c) přijímá plán činnosti a rozpočet na probíhající správní rok;
d) zřizuje stálé nebo dočasné komise, volí jejich předsedu a členy a kontroluje jejich činnost;
e) rozhoduje o vzniku členství zakládajícího, přispívajícího a činného a navrhuje Valné
hromadě čestné členy;
f) navrhuje Valné hromadě členy statutárních orgánů právnických osob dle čl. XI., bodu 5.,
písm. g) Stanov a správce svěřenského fondu dle téhož ustanovení;
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4.

5.

6.

7.

g) odvolává členy statutárních orgánů právnických osob dle čl. XI. Bodu 5. písm. g) Stanov a
správce svěřenského fondu dle téhož ustanovení;
h) předkládá zprávu o své činnosti Valné hromadě.
Člen Správního výboru může ze své funkce odstoupit prohlášením došlým Spolku, jeho funkce
zaniká okamžitě nebo dnem uvedeným v prohlášení. Správní výbor může v takovém případě na
návrh Starosty kooptovat náhradní členy Správního výboru tak, aby zároveň počet náhradních
členů Správního výboru nepřesáhl tři.
Správní výbor se schází přinejmenším jedenkrát za měsíc s výjimkou období akademických
prázdnin. Správní výbor svá usnesení přijímá většinou přítomných členů; v případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas Starosty. Správní výbor se může na návrh Starosty usnášet i mimo schůzi s využitím
technických prostředků.
Stávající členové Správního výboru jsou povinni zvoleným členům Správního výboru poskytnout
potřebnou součinnost a nejpozději k poslednímu dni svého funkčního období jim předat
veškerou agendu, která Správnímu výboru přísluší; je-li funkční období zvolených členů Správního
výboru mimořádné, musí být veškerá agenda předána bez zbytečného odkladu po jejich zvolení.
Není-li k poslednímu dni správního roku zvolen Starosta a další členové Správního výboru na
následující správní rok, zůstávají stávající členové Správního výboru ve funkci nehledě na jejich
funkční období, a to až dokud nebude zvolen Starosta a další členové Správního výboru.

Článek XIV.
Smírčí sbor
1. Smírčí sbor je konciliačním orgánem Spolku; skládá se z předsedy a čtyř dalších členů. Členem
Smírčího sboru může být zvolen pouze absolvent tuzemské právnické fakulty nebo bývalý člen
Správního výboru Spolku.
2. Smírčí sbor:
a) přijímá Jednací řád Smírčího sboru;
b) závazně vykládá Stanovy, požádá-li jej o to Správní výbor;
c) rozhoduje o návrzích Správního výboru na vyloučení člena podle odst. 3.;
d) rozhoduje sporné záležitosti mezi členem a Spolkem, které se týkají spolkové činnosti;
e) předkládá zprávu o své činnosti Valné hromadě.
3. Smírčí sbor na návrh Správního výboru rozhodne o vyloučení člena Spolku vždy, jestliže ten:
a) opakovaně či závažně porušil své členské povinnosti; nebo
b) dopustil se úmyslného trestného činu, byl-li za něj pravomocně odsouzen.
4. Smírčí sbor se schází dle potřeby. Smírčí sbor svá usnesení přijímá většinou přítomných členů; v
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Smírčí sbor se může na návrh předsedy usnášet i
mimo schůzi s využitím technických prostředků.

Článek XV.
Kontrolní a revizní komise
1. Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem Spolku; skládá se z předsedy a čtyř dalších
členů. Členem Kontrolní a revizní komise může být zvolen pouze absolvent tuzemské právnické
fakulty nebo bývalý člen Správního výboru.
2. Kontrolní a revizní komise:
a) přijímá Jednací řád Kontrolní a revizní komise;
b) kontroluje hospodaření a účetnictví Spolku;
c) kontroluje, zda je činnost Spolku v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
Stanovami, jinými vnitřními předpisy a usneseními orgánů Spolku;
d) předkládá zprávu o své činnosti a výsledku hospodaření Spolku Valné hromadě.
3. Kontrolní a revizní komise se schází dle potřeby. Kontrolní a revizní komise svá usnesení přijímá
většinou přítomných členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Kontrolní a revizní
komise se může na návrh předsedy usnášet i mimo schůzi s využitím technických prostředků.
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Článek XVI.
Archiv
1. Spolek vede archiv. V archivu se uchovávají:
a) Stanovy, jiné vnitřní předpisy a usnesení orgánů Spolku;
b) zápisy ze zasedání orgánů Spolku;
c) smlouvy uzavřené se třetími osobami;
d) účetní závěrky, výroční zprávy a účetní knihy;
e) soudní a úřední dokumenty;
f) jiné archiválie vypovídající o činnosti Spolku.
2. Archiválie jsou do archivu zanášeny vždy nejpozději na konci správního roku, ve kterém vznikly.
3. Archiv je neveřejný a může býti využíván pouze volenými orgány za účelem správy Spolku;
Správní výbor může rozhodnout o zveřejnění některých archiválií nebo je zpřístupnit třetím
osobám.

Článek XVII.
Hospodaření Spolku
1. Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou.
2. Plán činnosti a rozpočet sestavuje Správní výbor účelně a hospodárně tak, aby se hospodaření
Spolku nedostalo do ztráty. Příjmy Spolku tvoří zejména:
a) členské příspěvky;
b) dary a dědictví;
c) účastnické poplatky z událostí pořádaných Spolkem; a
d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti.
3. Vedlejší hospodářská činnost má účel výhradně v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném
využití spolkového majetku. Veškerý zisk z činnosti Spolku se použije pouze pro spolkovou
činnost včetně správy spolku.
4. Spolek vede účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy; účetním obdobím pro
vnitřní potřebu Spolku je správní rok.

Článek XVIII.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Členům, jejichž členství vzniklo podle dřívějších stanov, se neomezují práva ani nerozšiřují
povinnosti, jinak se jejich členská práva a povinnosti řídí těmito Stanovami. Zakládajícím členům,
jejichž členství vzniklo podle dřívějších stanov, zůstávají jejich členská práva a povinnosti
nedotčeny; smlouvy o zakládajícím členství zůstávají v platnosti.
2. Orgány Spolku, jejichž členové byli zvoleni podle dosavadních stanov, zůstávají zachovány a jejich
působnost se řídí dosavadními stanovami, dokud nezačne funkční období členům orgánů Spolku
zvolených dle těchto Stanov. Působnost orgánů zvolených Valnou hromadou, která přijala tyto
Stanovy, se řídí těmito stanovami.
3. V případě zániku Spolku se celé jeho jmění převede na Randovu nadaci při Spolku českých
právníků Všehrd; nelze-li jmění Spolku převést na Randovu nadaci při Spolku českých právníků
Všehrd, převede se na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Spolek se zakládá znova, přijme-li
členská schůze do stanov alespoň čl. I. a čl. II., s výjimkou čl. I., odst. 3.
4. Všechna ustanovení dřívějších stanov se zrušují.
5. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dne 31. října 2017 okamžikem schválení.

starosta
Daniel Steindler
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