
Zápis z valné hromady společnosti Karlovarské právnické dny 

 

konané dne 1. 10. 2009 od 17:00 v sídle společnosti 

 

1. bod: jednání valné hromady zahájil JUDr. Vladimír Zoufalý v 17:05 dle sdělení slečny 

Michaely Pavlíkové je přítomno 14 členů, kteří dále zastupují 12 dalších členů na základě zmocnění.  

 

Pozn.: v průběhu jednání dále dorazilo 5 dalších členů, kteří dále zastupovali dalších 7 členů 

na základě zmocnění, ještě před hlasováním usnesení. JUDr. Zoufalý konstatoval, že valná hromada je 

usnášeníschopná ve smyslu stanov, že bylo obesláno výslovně 150 členů a dále pozvánka na valnou 

hromadu v českém a německém, jazyku visela - počínaje dnem 29. 8. 2009 - na webových stránkách 

společnosti včetně programu. 

 

JUDr. Zoufalý dále navrhl pracovní orgány VH v následujícím složení: předsedající JUDr. 

Vladimír Zoufalý, zapisovatel: JUDr. David Máša, ověřovatel zápisu: JUDr. Oškrdal, JUDr. Detvai, 

skrutátor: Mgr. Petr Vochvesta. 

 

O návrhu bylo hlasováno a byl všemi hlasy přítomných účastníků, včetně zastoupených, 

schválen. 

 

2. bod: JUDr. Zoufalý podal stručnou informace o konání 17. konference Karlovarských 

právnických dnů, podal podrobnou zprávu o otázkách hospodaření a stavu účtu, včetně otázek 

plánovaného budoucího fungování společnosti. Vzpomenul zemřelého předsedu Eduarda von 

Vestphalena a zdůvodnil potřebu změny stanov ve stejném smyslu, jak bylo učiněno i v doprovodném 

materiálu k pozvánce na tuto valnou hromadu. 

Ve stručnosti: společnost a zejména její pravidelné konference v Karlových Varech již není 

možné nadále realizovat bez vyšší formy začlenění i právnických subjektů, zejména profesních komor 

a to jak do přípravy a tvorby programu, tak do finančního zajištění konferencí. Základním návrhem 

změny stanov je tedy zavedení možnosti členství i právnických osob – zejména profesních 

právnických sdružení, včetně stanovení jejich členského příspěvku ve výši od 500 – 5 000 euro ročně 

a dále zformalizování činnosti orgánů společnosti bližší úpravou jejich působnosti a vymezení 

vzájemných kompetencí. 

 

3. bod: Předběžné přísliby, resp. zájem o vstup do společnosti výslovně potvrzeno ze strany 

DAV, RAVK, ČAK (zástupci představenstva ČAK sdělili, že se k záležitosti budou vyjadřovat po 

sněmu), ze strany SAK lze očekávat zájem, konkrétněji bude projednáno v nejbližších dnech, dále IFS, 

Ústav státu a práva (SR), Právnická fakulta Praha, nakladatelství Linde, C. H. Beck Praha. Rakouská 



advokátní komora záležitost podle svého vyjádření projedná. Tato členství by mohla pokrývat svými 

příspěvky asi 1/3 nákladů konference, které činí asi 1,5 mil Kč. 

 

4. bod: Dále byly přečteny návrh změněných stanov a dále k tomuto předneseny další 

pozměňovací návrhy: JUDr. Ernest Valko – zasláno per rollam (článek III. 4, první věta se mění 

následovně: „Členství vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí za člena na základě písemné 

přihlášky zájemce o členství.“). K otázce výše členského příspěvku za předpokladu, že členství 

vznikne až v průběhu roku, JUDr. Zoufalý sdělil, že toto bude vždy otázkou dohody. Tento návrh byl 

vznesen pouze k diskusi a nebyl tudíž předmětem hlasování. 

 

 JUDr. Štefan Detvai navrhl s ohledem na logiku počtů úpravu čl. 10 odst. 1, týkající se počtu 

členů představenstva. Navrhl po všeobecné diskuzi nad zněním toto znění: „Představenstvo spolku je 

tvořeno sedmi členy a volí předsedu s titulem „prezident“, prvního místopředsedu s titulem 

„viceprezident“, člena představenstva s titulem „generální sekretář“ a případně další 

místopředsedy.“. 

 

 Profesorka Valková (C. H. Beck) řekla, že má pouze formální připomínky ke stylistice stanov. 

Konkrétní návrh však nevznesla. Následně svoji připomínku vzala zpět. 

 

5. bod: Přistoupeno k hlasování o změně stanov a to ve znění pozměňovacího návrhu JUDr. 

Valka. Návrh stanov včetně obou pozměňovacích návrhů byl přijat všemi přítomnými hlasy, včetně 

hlasů z hlasování per rollam. 

 

6. bod: JUDr. Zoufalý dále informoval, že v průběhu října budou konkrétně osloveny osoby 

s perspektivou nového členství ve spolku, a dle možností s nimi již uzavřeny základní dohody o 

členství tak, aby v první polovině listopadu mohla být svolána další valná hromada, na které budou již 

zvolené nové orgány společnosti i za účasti těchto nových členů a s možností, aby tito nominovali své 

zástupce do představenstva společnosti. Dále byla podána informace, že předběžným termínem příštím 

K. P. D. je 3. červen 2010. 

 

7. bod: Výsledné znění stanov společnosti přijaté na dnešní valné hromadě je nedílnou 

součástí tohoto zápisu. 

V Praze dne 1. 10. 2009 

Zapsal: JUDr. David Máša 

Ověřovatelé zápisu: 

JUDr. Oškrdal 

JUDr. Štefan Detvai 


