
Vážení přátelé, 

naše společnost „dále jen KJT“ od vzniku koncem roku 1990 spočívala pouze na osobní 

angažovanosti několika mála osob. Ač se nám dostávalo vřelé podpory, vše je pomíjivé a bez 

dalších změn nelze v konání konferencí pokračovat již ani pro rok 2010. Evidentně je nutné 

činnost KJT „odosobnit“, tj. učinit ji nezávislou na jednotlivcích. Možné řešení je jen v určité 

institucionalizaci KJT patrně členstvím institucí v KJT, aniž by došlo ke ztrátě toho, co je 

snad předností: 

 

- bezprostřední neformální atmosféru KJT jako diskusní platformy mezi 

odborníky z justice – teorie – praxe, a to diskuse mezi si rovnými 

-  konfrontaci národních právních norem a zamyslet se nad společným rámcem 

práva pro právníky z Německa, Rakouska, Slovenska i Česka, resp. z EU 

- nezávislost konferencí, tj. alespoň 60% nákladů krýt z účastnických poplatků a 

ostatní příspěvky  udržet v  rovnováze přispěvovatelů, 

- schopnost diskuse, tj. omezení počtu účastníků na max. 150 - 170 včetně 

referentů, 

- nekomerčnost společností konferencí, žádné odměny a výhody, žádný stálý 

aparát. 

 

 

Za účelem začlenit právní instituce navrhuji: 

A) Změna struktury v členství KJT mimo dosavadní pouze neformální členství fyzických 

osob bez členských  příspěvků, zavést i řádné členství právnických osob 

s členským příspěvkem, zejména advokátních (případně notářských) komor, 

právnických fakult, odborných a právnických ústavů, nakladatelství, časopisů atd. 

z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska .Tím pak obdržet od těchto zpětnou vazbou 

podněty k programu a i odstupňované finanční členské příspěvky  cca od 500- 3.000 

EUR ročně. K tomu je nutná  již i změna stanov.  

B) Změna řízení činnosti KJT – širší představenstvo, (zatím bez presidenta), 

vicepresident pro každou ze zemí členů představenstva, činnost atomizovat na 

samostatné úseky.  

I. programové otázky, sběr podnětů, výběr témat a osob  – 1-2 schůzky 

v mezidobí konferencí), oslovení referentů, upřesňování tématu, 

nasměrování, požadavky na moderaci a způsob diskuse, obsah a rozsah 

písemných příspěvků pak vždy prostřednictvím vicepresidenta z dané 

země.  

II. komunikační otázky uvnitř KJT včetně sledování a kontroly vzájemné 

reagence a zajištění vždy plné informovanosti všech zúčastněných 

v českém i německém jazyce, zajišťování webových stránek, převzetí 



komunikace s referenty, průběžná organizace konference od sepsání 

programu do pozvánek a pro publikace, včetně tvorby a zajištění časového 

plánu programu konference, zpracovávání databáze účastníků (nutnost 

perfektně ČJ i NJ), 

III. komunikační otázky vně, tj. zajištění subvencí, public relation, marketing 

atd., 

IV. udělování cen ze strany KJT   

Autorská cena – doplnit znovu počty nominátorů v ČR na 199 - rozšířit o 

slovenskou autorskou tvorbu  a o německou autorskou tvorbu tj. v SR i 

BRD nalézt systém objektivních nominací, oslovit a komunikovat 

s vhodnými nominátory,tvorba či úprava statutů těchto cen,  

Pocta judikátu – zachovat pro ČR jak je na základě ankety  zvážit 

postupně i zavedení Pocty judikátu EU  

Prestižní ceny pro časopisy – zatím nadále jen pro ČR a SR  – znásobit 

počet respondentů, nalézt v českých a slovenských regionech osoby k 

získání respondentů, získat více věcných cen a tyto včas jmenovitě 

k motivaci respondentů zveřejnit  

V. ekonomické a finanční záležitosti obecně zajištění výběru členských 

příspěvků od institucí, zajištění a inkasa sponzoringu,  a jejich správa 

zvlášť určit revizora  účtů   

C) Vlastní organizace konferencí – ponechat na externí smluvní bázi 

D) Vlastní průběh konference, dle závěrů představenstva pro XVII. Konferenci navrhuji 

a. účast referentů dle možnosti po celou dobu konference, tj. jejich zapojení do 

diskuse 

b. příspěvky nečíst, předem per e-mail rozesílat teze přednášky účastníkům, 

c. zásadní referáty delší, pro ostatní i kratší čas  

d. zvýšit počet  workshopů),  

e. Slavnostní recepce – dle ekonomických možností přizvat právnické osobnosi i 

mimo účastníky konference, 

f. záznamy z konference na CD by je měli obdržet všichni účastníci pro vlastní 

potřebu v ČJ nebo NJ – bez copyrightu a bez možnosti citovat  

 

V krátké době předložíme návrh změny stanov společnosti a určíme den konání valné 

hromady pro jejich projednání a případné přijetí. 

 

Pokud jste si KJT oblíbili, přivítáme nejen jakékoliv připomínky a návrhy, ale zejména 

sdělení jakou vlastní činností, by jste sami chtěli do budoucna přispět. Za předpokladu i Vaší 

pomoci se pak XVIII.Konference  bude konat ve dnech 5.-7.6. 2010. 

 



         JUDr. Vladimír Zoufalý 

  


