
Zápis z jednání Valné hromady společnosti Karlovarské právnické dny  

konané dne 18.11.2009 od 17:15 v sídle společnosti 

 

 

Jednání Valné hromady zahájil viceprezident společnosti, JUDr. V. Zoufalý, v 17:20 hodin. 

Přítomno bylo 35 členů, kteří dále zastupovali 28 členů na základě zmocnění. Na základě 

prezenční listiny JUDr. Zoufalý konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná ve smyslu 

Stanov. 

 

JUDr. V. Zoufalý navrhl pracovní orgány Valné hromady následovně: předsedající – JUDr. 

V. Zoufalý, volební komise – JUDr. O. Vacek, JUDr. M. Kocanda, návrhová komise – Prof. 

JUDr. O. Ovečková, JUDr. F. Kučera, zapisovatel – JUDr. J. Oškrdal. 

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

 

Než došlo k projednání jednotlivých bodů dle programu VH, vzpomenul JUDr. Zoufalý 

zemřelého prezidenta společnosti Eduarda von Westphalena a jeho cenný přínos.  

 

Poté se přistoupilo k projednání jednotlivých bodů programu VH: 

1) Zhodnocení dosavadní činnosti KJT 

2) Projednání návrhů na organizační změny a volba nových orgánů společnosti KJT 
3)  Diskuse o programu XVIII. Konference KJT v Karlových Varech 

4)  Různé 

 

 

ad 1) Zhodnocení dosavadní činnosti KJT 

 

JUDr. Zoufalý stručně shrnul uplynulé období a poukázal na nutnost změn ve smyslu 

materiálů pro všechny členy již zveřejněných na webových stránkách společnosti. Informoval 

účastníky Valné hromady o průběhu jednání s případnými korporátními členy spolku, podal 

informaci o průběhu XVII. Konference KJT a předložil její vyúčtování. Valná hromada vzala 

tuto informaci bez připomínek na vědomí. 

 

ad 2)  Projednání návrhů na organizační změny a současně volba nových orgánů 

společnosti KJT: 
 



Bylo projednáno a schváleno členství právnických osob – jednak zakládajících členů 

zůstávajících jako spolupořadatelé (IFS, ČAK, SAK atd.), kteří dle situace projednali i 

připravenost se finančně spolupodílet na nákladech konference, jednak právnických osob 

s pravidelným členským příspěvkem (ČSOB, a.s., DAV, Ústav státu a práva SR, Nörr 

Stiefenhofer Lutz, v.o.s., C.H. Beck). 

V návaznosti na to by měl být během cca 1 měsíce znám odhad příjmů společnosti KJT a 

mělo by být objasněno, zda je únosné stanovit účastnický poplatek na výši (dle možností) cca 

8.000 – 10.000,-Kč (320 - 400,-Euro). 

 

Členy představenstva byli 100 % hlasů zvoleni: 

- Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen 
- JUDr. Vladimír Zoufalý - viceprezident 
- JUDr. Jozef Vozár 
- JUDr. Karel Čermák 
- PhDr. Michal Bobek 
- Dr. Joachym Merkel 
- jedno místo bylo ponecháno pro kooptaci představenstvem v budoucnosti 
 

Revizory účtů byli 100 % hlasů zvoleni: 

- Mgr. Ing. Jan Kukačka 
- Dr. Brigitte Brunett 

 
ad 3)  Diskuse k organizaci a programu XVIII. Konference KJT v Karlových Varech 

 
Termín konání XVIII. Konference v Karlových Varech byl schválen na dny 16. – 18.6.2010 

v intencích programu, který byl projednán a tvoří zvláštní přílohu tohoto zápisu. Bylo 

odsouhlaseno, že oproti minulým ročníkům se konference bude konat ve čtvrtek a pátek, a 

časový rozsah konference se zkrátí na 15 hodin. Současně se počítá s 1 – 2 paralelními 

worshopy. 

Jednalo se o následujících bodech programu: 

1) Kriminalita v obchodních vztazích a trestní odpovědnost manažerů 
2) S ohledem na finanční krizi: 

2.1. Hranice překračující insolvence, vč. judikatury ESD 
2.2. Ručení auditorů 
2.3. Ručení bank vůči investorům 

3) Kritický rozbor českých a slovenských rozhodnutí, zejména s ohledem na průtahy 
v insolvenčním řízení a jeho právní následky 

4) Další související otázky, zejména problematika řádné péče 
 
V diskusi k programu byly předneseny tyto připomínky: 



� Dr. Schramm - dosavadní formu KJT i vybíraná témata považuje za optimální, KJT jsou 

cenné právě tím, že program je pestrý, 

� Dr. Zoufalý - korporátním členům spolku lze nabídnout, že v rámci programu může být 

věnována pozornost jimi předloženému problému.  

Dle jeho návrhu by ve čtvrtek po skončení programu mohla proběhnout recepce a v pátek 

odpoledne by byla konference ukončena. 

� Dr. Westphalen konstatoval, že podle zkušeností z různých konferencí se do budoucna 

jako nejdůležitější bod programu jeví dialog mezi právními řády. V otázce sponzoringu 

doporučuje řídit se německým modelem, kdy sponzoři jsou prezentováni, ale nemají vliv 

na program konferencí. Je toho názoru, že dnes již žádná konference není 

samofinancovatelná z účastnických poplatků. Má za to, že varianta "krátká přednáška a 

dlouhá diskuse" je myslitelná pouze u monotématických konferencí. 

 
Představenstvo společnosti program zhruba v těchto intencích dále specifikuje. 

Současně byl projednán a schválen rozpočet konference ve výši cca 1,3 - 1,5 mil.Kč. 

 
ad 4)  Různé 
 
Valná hromada uložila Představenstvu zajistit: 

a) aktuální seznam členů spolku, a to právnických osob průběžně, fyzických osob do 
konce roku 2010, dále vedení řádné evidence 

b) řádnou péči o webové stránky spolku v českém i německém jazyce 
 
 
 
Příloha: listina přítomných 
 
 
Zapsal: JUDr. Jan Oškrdal  


