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Schválené znění od 18. 6. 2020 

STANOVY SPOLKU 
CZECH EMPLOYMENT LAWYERS ASSOCIATION 

(CZELA), z. s. 
 
 

Kapitola I 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 1 

Spolek nese název „Czech Employment Lawyers Association, z. s.“, zkráceně 
„CZELA, z.s.“ (dále jen „spolek“). 

 
§ 2 

1. Oblastí působnosti spolku je území České republiky. 
 
2. Spolek může vykonávat činnost mimo území České republiky podle platných právních 

předpisů. 
 
3. Spolek může být členem národních a mezinárodních organizací s podobným profilem 

činnosti. 
 

§ 3 
 Spolek má sídlo v Praze. 

 
§ 4 

Spolek se zakládá na dobu neurčitou. 
 

Kapitola II 
ÚČEL SPOLKU A HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU 

 
§ 5 

Účelem spolku je usilovat o zvyšování kvality pracovního práva a praktické aplikace. 
 

§ 6 
Hlavní činnost spolku spočívá v následujícím: 

 
1) účast na procesu tvorby zákonů;  
2) vyjadřování stanovisek z prostředí osob věnujících se pracovnímu právu; 
3) prosazování dobrých a praktických změn v právních předpisech a způsobů 

jejich aplikace; 
4) spolupráce se zaměstnavatelskými organizacemi, průmyslovými komorami 

a odbory; 
5) spolupráce s profesními samosprávami a organizacemi s podobnými cíly; 
6) činnost nezávislá na zájmech zaměstnavatelů a zaměstnanců; a 
7) zdokonalování znalostí členů, organizování výměny zkušeností a znalostí mezi 

členy; 
8) spolupráce s mezinárodními a zahraničními spolky s podobným zaměřením; 
9)  pořádání vzdělávacích akcí v oblasti pracovního práva pro odbornou i laickou 

veřejnost. 
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Kapitola III 
ČLENOVÉ SPOLKU 

 
§ 7 

1. Členové spolku se dělí na: 
 

(a) řadové členy; 
(b) čestné členy. 

 
2. Členy spolku mohou být jen fyzické osoby. Členství se váže na osobu člena. 

 
§ 8 

1. Kandidát na řadového člena podává písemnou žádost o přijetí za člena společně 
s prohlášením o záměru stát se členem se závazkem hradit příspěvky, dále pak se 
jménem (jmény), příjmením a adresou kandidáta a adresou elektronické pošty 
představenstvu spolku. 

 
2. Za řadového člena může být přijata fyzická osoba, která splňuje všechny následující 

podmínky: 
 
(a) je plně svéprávná; 
(b) je zapsána do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou; 
(c) po dobu nejméně 5 let vykonávala po většinu svého času věnovaného své 

profesní práci činnost vyžadující znalosti v oblasti pracovního práva.  
 
Splnění podmínky dle písm. (c) kandidát doloží např. publikovanými články, 
dokumentací k přednáškové činnosti, potvrzením osob, které s ním v oblasti pracovního 
práva spolupracovaly, apod.  
 

3. Pokud kandidát splňuje podmínky uvedené v odstavci 2, představenstvo rozhodne o 
tom, že se kandidát stane čekatelem na členství. Doba čekatelství činí minimálně jeden 
rok a končí dnem konání valné hromady v roce následujícím po uplynutí lhůty jednoho 
roku od podání přihlášky. Představenstvo je v odůvodněných případech oprávněno 
dobu čekatelství zkrátit nebo prodloužit. Čekatel na členství: 
 
(a) je oprávněn účastnit se setkání členů spolku v rámci organizačních a kapacitních 

možností podle pokynů představenstva; 
(b) je povinen zaplatit čekatelský příspěvek ve výši 50% členského poplatku za 

celou dobu trvání čekatelství;  
(c) se aktivně zúčastní přípravy alespoň jedné odborné akce v rámci čekatelské 

doby.  
   

4. O přijetí za člena rozhoduje valná hromada členů na návrh představenstva. 
Představenstvo je povinno zařadit žádosti o přijetí na program řádné valné hromady, 
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kterou končí doba čekatelství. Neúspěšný žadatel může novou žádost podat po uplynutí 
dvou let ode dne konání valné hromady, na které nebyla jeho žádost o přijetí schválena. 
Při podání nové žádosti musí neúspěšný žadatel opětovně doložit splnění podmínky dle 
odst. 2 písm. (c), a to zejména publikovanými články, dokumentací k přednáškové 
činnosti, potvrzením osob, které s ním v oblasti pracovního práva spolupracovaly, to 
vše za období od rozhodnutí valné hromady o nepřijetí za člena do podání nové žádosti. 
 

5.  Řadovému členovi spolku, jemuž je pozastaven výkon advokacie z jiného důvodu než 
péče o dítě, je na tutéž dobu pozastaveno i jeho členství ve spolku. Po dobu pozastavení 
členství ve spolku není člen povinen platit členský příspěvek od kalendářního roku 
následujícího po pozastavení členství. Člen spolku s pozastaveným členstvím není 
oprávněn účastnit se setkání a akcí spolku vyhrazených jen pro členy ani valné 
hromady. Člen spolku je povinen informovat představenstvo písemně bez odkladu o 
pozastavení výkonu advokacie i o obnovení výkonu advokacie. Okamžikem skončení 
pozastavení výkonu advokacie se automaticky obnovuje členství ve spolku a člen je 
povinen do 30 dnů uhradit členský příspěvek za daný kalendářní rok.  

 
§ 9 

1. Řadový člen spolku má zejména právo: 
 

(a) účastnit se a hlasovat na valné hromadě členů; 
(b) volit a být volen do orgánů spolku; 
(c) podávat orgánům spolku žádosti ve věcech spojených s jeho činností a obdržet 

informaci o způsobu jejich vyřízení;  
(d) požadovat na valné hromadě členů vysvětlení záležitostí spolku; a 
(e) účastnit se setkání a akcí pořádaných spolkem. 

 
2. Řadový člen spolku je povinen: 

 
(a) účastnit se valných hromad členů; 
(b) aktivně se podílet na záměrech spolku; 
(c) dodržovat ustanovení stanov a usnesení orgánů spolku; a 
(d) včas platit členské příspěvky. 

 
§ 10 

1. Členství ve spolku je ukončeno: 
 

(a) dnem doručení písemného vystoupení ze spolku na adresu spolku, 
(b) dnem vyškrtnutí ze seznamu advokátů; nebo 
(c) dnem rozhodnutí valné hromady o vyloučení. 
 
Člen spolku je povinen informovat představenstvo písemně bez zbytečného odkladu o 
svém vyškrtnutí ze seznamu advokátů. 

 
2. K vyloučení člena se přistupuje v případě: 

 
(a) prodlení s úhradou příspěvku delším než 3 měsíce; nebo 
(b) více než 12 kalendářních měsíců trvající neúčast na aktivitách spolku. 
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3. O vyloučení rozhoduje valná hromada. Návrh na vyloučení členů předloží řádné valné 
hromadě představenstvo po zhodnocení neuhrazených příspěvků a prezence na 
aktivitách spolku. Představenstvo umožní členovi, jehož vyloučení se navrhuje, aby 
podal vysvětlení písemně před konáním valné hromady nebo osobně na valné hromadě.  

 
4. Ukončení členství z příčin uvedených v odstavci 1 bodech (a) a (b) potvrzuje 

představenstvo. Znění usnesení představenstvo neprodleně písemně sdělí příslušnému 
členovi. 

 
§ 11 

1. Čestným členem může být každá fyzická osoba, jíž tento titul za mimořádné zásluhy 
pro pracovní právo udělí valná hromada členů. 

 
2. Valná hromada členů může odebrat titul čestného člena v případě popsaném v §10 odst. 

2 písm. b) a odst. 3 stanov. 
 

§ 12 
1. Čestní členové mají stejná práva a jsou jim uloženy stejné povinnosti jako v případě 

řadových členů s výjimkami popsanými v odst. 2 a 3 níže.  
 
2. Čestní členové nemají pasivní ani aktivní volební právo.  
 
3. Čestní členové jsou osvobozeni od povinnosti platit členské příspěvky. 

 
Kapitola IV 

ORGÁNY SPOLKU 
 

§ 13 
Orgány spolku jsou: 

 
(a) valná hromada členů; a 
(b) představenstvo. 
 

§ 14 
1. Členy představenstva jmenuje a odvolává ze členů spolku valná hromada členů.  
 
2. Členové představenstva jsou voleni na funkční období 3 let.  
 
3. Funkce člena představenstva zaniká před uplynutím funkčního období z důvodu: 

 
(a) ukončení členství ve spolku; 
(b) písemné rezignace; nebo 
(c) odvolání valnou hromadou členů dvěma třetinami hlasů přítomných členů.  

 
4. V případě, že dojde ke snížení počtu členů představenstva v průběhu funkčního období, 

může dojít k doplnění složení představenstva cestou kooptace, kterou provedou 
zbývající členové představenstva. Tímto způsobem nelze jmenovat více než polovinu 
představenstva. 
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5. Mandát kooptovaného člena zaniká ke dni nejbližší valné hromady členů. Na pořad 
jednání této valné hromady členů představenstvo doplní jmenování člena 
představenstva. Tento člen je jmenován na období stávajícího funkčního období 
představenstva. 

 
 

Valná hromada členů  
 

§ 15 
1. Valná hromada členů je nejvyšším orgánem spolku. 
 
2. Řádná valná hromada členů je svolávána představenstvem, minimálně jednou za 

kalendářní rok, a to nejpozději do konce července. Představenstvo může svolat 
mimořádnou valnou hromadu členů. 
 

3. Kromě toho je představenstvo povinno svolat mimořádnou valnou hromadu členů na 
návrh alespoň 1/5 členů nebo 15 členů spolku. Představenstvo svolává mimořádnou 
valnou hromadu členů neodkladně po obdržení návrhu, přičemž termín konání 
mimořádné valné hromady členů musí být stanoven do 3 měsíců od okamžiku podání 
návrhu. 

 
4. Představenstvo informuje členy o termínu a programu jednání valné hromady členů 

minimálně měsíc před jejím termínem. Oznámení mohou být zasílána zejména 
elektronickou poštou. 

 
5. Valná hromada se může konat i distančně s využitím technických prostředků. Podmínky 

rozhodování určí v takovém případě představenstvo a členy s těmito podmínkami 
předem seznámí v oznámení dle odst. 4. 
 

6. Valná hromada členů po jejím zahájení předsedou představenstva volí předsedajícího 
valné hromady, a na jeho návrh zapisovatele, kteří dále vedou jednání. 

 
7. Valná hromada členů jedná podle programu jednání stanoveného představenstvem.  

 
8. Valná hromada členů může doplnit program jednání, pokud je přítomno minimálně 

75 % členů spolku.   
 

9. K žádosti o svolání mimořádné valné hromady členů dle odst. 3, se připojí navrhovaný 
program jednání, který je představenstvo povinno dodržovat.  
 

10. Usnesení valné hromady jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů. Pro 
valnou hromadu není stanoveno kvorum. Člen se může nechat na jednání valné 
hromady zastoupit na základě plné moci jiným členem spolku.  

 
11. O přijetí nových členů, vyloučení členů (včetně čestných členů) a jmenování a odvolání 

členů představenstva rozhoduje valná hromada tajným hlasováním. 
 
 

§ 16 
1. Do působnosti řádné valné hromady členů patří: 
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(a) schvalování finanční zprávy; 
(b) schvalování zpráv představenstva z činnosti v předcházejícím roce a výsledku 

hospodaření spolku; 
(c) rozhodování o přijetí nových členů spolku; 
(d) rozhodování o vyloučení členů spolku. 

 
2. Do působnosti valné hromady členů zejména patří: 

 
(a) schvalování směrnic pro činnost představenstva; 
(b) jmenování a odvolávání členů představenstva; 
(c) schvalování stanov spolku nebo jejich změn; 
(d) udělování čestného členství spolku a vylučování čestných členů; 
(e) stanovení výše členských příspěvků; 
(f) přijetí usnesení o zrušení spolku s likvidací; 
(g) přijetí usnesení přeměně spolku; 
(h) schvalování plánů činnosti spolku na návrh představenstva.  

 
3. Kromě toho valná hromada členů projednává odvolání proti usnesení představenstva. 

Člen spolku, který má na tom právní zájem, může podat odvolání proti usnesení 
představenstva v termínu do 1 měsíce ode dne, kdy se o obsahu daného rozhodnutí 
dozví. Odvolání se doručí představenstvu na adresu spolku. 
 

4. Valná hromada členů ruší nebo mění usnesení představenstva, proti kterému bylo 
podáno odvolání, pokud je toto usnesení v rozporu s právem nebo ustanoveními stanov. 
V opačném případě valná hromada členů odvolání zamítne. 
 

5. V případě zrušení usnesení představenstva je představenstvo povinno přijmout nové 
usnesení v předmětné věci do 3 měsíců od okamžiku, kdy valná hromada členů přijala 
rozhodnutí rušící usnesení představenstva. 

 
Představenstvo  

 
§ 17 

1. Představenstvo je statutárním orgánem spolku. Představenstvo řídí činnost spolku a 
zastupuje ho navenek.  

 
2. Představenstvo je tvořeno 3 členy. Členové představenstva volí předsedu a 

místopředsedu představenstva. Členové představenstva musí být řádní členové spolku.  
 
3. Předseda představenstva řídí činnost představenstva; v jeho nepřítomnosti tak činí 

místopředseda.  
 
 

§ 18 
 Mezi činnosti představenstva patří: 

 
(a) realizace usnesení valné hromady členů; 
(b) řízení běžné činnosti spolku a správa jeho majetku; 



 

7 | S t r a n a  
 

Schválené znění od 18. 6. 2020 

(c) přijímání usnesení týkajících se čekatelství, přijetí členů, ukončení členství a 
vyloučení člena; 

(d) připravování projektů a plnění rozpočtu spolku; 
(e)  přijímání usnesení v případech stanovených těmito stanovami. 

 
§ 19 

1. Představenstvo se schází v termínech, které si samo určí, podle potřeb přijímání 
příslušných rozhodnutí, minimálně však jednou za půl roku. 

 
2. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo místopředseda 

představenstva. 
 

Kapitola V 
ZPŮSOB ZASTUPOVÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ MAJETKOVÝCH ZÁVAZKŮ, PLATNOST 

USNESENÍ  
 

§ 20 
Jménem spolku jednají vždy dva členové představenstva společně. 

 
§ 21 

 Následující jednání vyžadují předcházející souhlas valné hromady členů: 
 

(a) nabytí, postoupení nebo zatížení nemovitosti; 
(b) nabytí, postoupení nebo převzetí podílů v korporaci; 
(c) členství ve spolku nebo osobní společnosti; 
(d) přijímání závazku ve výši překračující 50 % příspěvků příslušných 

za předcházející rok; 
(e) pronájem nebo nájem nemovitosti spolku; 
(f) nakládání s majetkem spolku v hodnotě vyšší než 50 % příspěvků příslušných 

za předcházející rok; a 
(g) přijetí nebo odmítnutí dědictví nebo odkazu. 

 
§ 22 

 Pokud stanovy nestanoví jinak, jsou usnesení představenstva přijímána prostou většinou 
všech členů představenstva. V případě stejného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy 
představenstva.   

 
Kapitola VI 

MAJETEK A ČINNOST SPOLKU 
 

§ 23 
1. Majetek spolku slouží výhradně k realizaci účelu spolku. 
 
2. Zdroji majetku (získávání finančních prostředků) spolku jsou: 

 
(a) členské příspěvky; 
 
(b) dary, dědictví, odkazy a prostředky pocházející ze soukromých darů; 
 
(c) prostředky pocházející ze sponzoringu; 
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(d) příjmy z majetku spolku; 
 
(e) příjmy z činnosti spolku. 
 
  

§ 24 
Členský příspěvek je stanoven jako roční a musí být zaplacen vždy do 30. ledna 
příslušného kalendářního roku. Nově přijetí členové hradí příspěvky podle zásad 
stanovených představenstvem do 14 dní od obdržení oznámení o přijetí za člena spolku. 

 
Kapitola VII 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST  
 

§ 25 
1. Spolek může provádět hospodářskou činnost v objemu a v rozsahu sloužícím k realizaci 

jeho účelu. Zisk z hospodářské činnosti prováděné spolkem slouží k realizaci účelu 
spolku a nesmí být určen k rozdělení mezi členy spolku. 

 
2.  Představenstvo je povinno zabezpečit vedení účetnictví. 

 
 
 

Kapitola VIII 
ZMĚNA STANOV 

 
§ 26 

Tyto stanovy mohou být změněny nebo nahrazeny novým znění výhradně valnou 
hromadou členů, a to alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných členů.  

 
Kapitola IX 

ZRUŠENÍ SPOLKU  
 

§ 27 
1. Spolek může být zrušen s likvidací na základě usnesení valné hromady členů, a to 

alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných členů. 
 
2. Likvidátorem je předseda představenstva spolku, pokud valná hromada členů neurčí 

jiného likvidátora. 
 
3. Po přijetí usnesení o zrušení spolku stanoví valná hromada členů způsob rozdělení 

majetku zbylého po likvidaci spolku. 
 

 
 
 
 

 


