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Statut 

Prestižní ceny Karlovarských právnických dnů za nejlepší odborný právnický časopis 
vydávaný v České republice a Slovenské republice 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

Společnost Karlovarské právnické dny uděluje od roku 1994 na základě výsledků jí 
organizované ankety mezi právnickou veřejností ocenění „Prestižní cenu Karlovarských 
právnických dnů“ za nejlepší odborný právnický časopis vydávaný v České republice a  
Slovenské republice.  
 

II. 
Hodnocení 

Účastníci ankety hodnotí zvláště odbornou a informační úroveň jednotlivých časopisů 
zařazených do ankety. Odbornou úrovní se rozumí zejména převažující kvalita zpracování 
zveřejňovaných v časopise odborných příspěvků k různým otázkám, rozboru judikatury a 
podobně. Informační úrovní se rozumí publikování potřebných informací pro výkon právní 
profese v rámci specifického zaměření příslušného časopisu. Účastníci ankety mohou 
v souladu s pokyny na anketním lístku bodově hodnotit pouze jim dostatečně známé 
časopisy, jiné časopisy nehodnotí. Předpokládá se, že hodnotí nestranně, se znalostí 
hodnocených časopisů dle vlastní úvahy a se zachováním stejných měřítek náročnosti.   
 

III. 
Seznam časopisů 

O zařazení časopisu do ankety rozhoduje společnost na základě zejména jejich rozšiřování 
a známostí mezi právnickou veřejností, vysoce specializované časopisy lze zařadit rovněž 
na výslovnou žádost. Pojem časopis naplňuje odborné právnické periodikum vydávané 
min. 4x ročně, zda je ve formě tištěné či elektronické nerozhoduje. Seznam časopisů 
zařazovaných do hodnocení anketou se stanovuje vždy dle aktuálního stavu, nejpozději do 
15. ledna roku, v němž má být cena vyhlášena. 
 

IV. 
Anketní lístky 

Pro hodnocení časopisů jsou určeny anketní lístky obsahující pokyny pro vyplnění a  
seznam zařazených časopisů. Obsahují rovněž údaje o osobě, která je vyplnila a to pouze 
v potřebném rozsahu pro přiřazení právnické profesy, jména a spojení tak, aby bylo možné 
zamezit případnému vyplňování anketních lístků neexistujícími osobami.  
 
Anketní lístky se rozšiřují mezi právnickou veřejnost zejména na webových stránkách 
společnosti a v případě zájmu odborných právnických periodik i jejich prostřednictvím.  
Za platný anketní lístek se považuje pouze dotazník vyplněný pro daný rok na webových 
stránkách společnosti či zaslaný v písemné formě poštou či elektronicky na v něm uvedené 
adresy společnosti, a to osobou hlásící se k právnické profesi. Anketní lístek lze takto 
zaslat, případně i osobně předat, nejpozději do 12:00 hodin dne slavnostního vyhlášení 
výsledků ankety.  



Společnost si vyhrazuje právo nepřihlížet k anketním lístkům, u nichž jsou zjevné 
pochybnosti k existenci osoby, která je vyplnila, případně o snaze neoprávněně ovlivnit 
výsledky ankety. O vyřazení anketních lístků rozhoduje porota zřízená společností pro 
udílení autorské ceny. 
 

V. 
Hodnocení ankety 

Bodový zisk u každého hodnoceného časopisu zvláště a současně u všech celkově se 
hodnotí kombinací obvyklých statistických metod zohledňující jak relativní, tak absolutní 
četnost v bodování úrovně hodnocené účastníky ankety.  
 
Konkrétní statistické metody se mohou na základě zkušeností a připomínek měnit pro 
každý rok, nejpozději však před publikací anketního lístku.  Důvodem změn může být 
výlučně přiměřené vyrovnání objektivního znevýhodnění časopisů s malým nákladem a za 
úplatu oproti časopisům šířených zdarma, resp. téměř zdarma e-prostřednictvím. 
Přiměřeným vyrovnáním se rozumí přiznání většího významu relativnímu výsledku 
hodnocení před výsledky absolutně získaných bodů hodnocení a to odchylkou ze základu 
1:1 maximálně +/- 10 %. Statistické výpočty dle takto předem zadaného způsobu se 
provádí elektronicky a to až k momentu těsně před vyhlášením výsledků ankety.   
 
Vítězem se stane časopis, který dosáhne nejvyššího ohodnocení v anketě, zvlášť za Českou 
republiku a za Slovenskou republiku či případně v obou republikách.  

 
Vyhodnocení výsledků ankety pověřeným subjektem se děje pod dohledem pověřeného 
člena představenstva společnosti Karlovarské právnické dny a sepisuje se o něm protokol, 
který se archivuje spolu s anketními lístky po dobu dvou let od vyhlášení vítěze v sídle 
společnosti, v sídle společnosti, na adrese Praha 1, Národní 10. Všem účastníkům ankety je 
na požádání umožněno nahlédnout do jejich údajů a představitelům hodnocených časopisů 
lze nahlédnout do anonymní sumarizace výsledků.  

 
 

VI. 
Prestižní cena 

Vítězný časopis obdrží Prestižní cenu, zpravidla v podobě uměleckého díla, na recepci 
konané u příležitosti konference „Karlovarské právnické dny“. 
 
Vítězný časopis dále získává od společnosti právo na výběr tří referátů přednesených na 
právě konané konferenci společnosti, pokud jsou tyto publikovány ve sborníku 
z konference či je autor předal v písemné formě. Autor má právo doplnit svůj příspěvek 
jeho závěry z diskuze ke svému příspěvku. Právo druhého zveřejnění příspěvku je spjato se 
závazkem příslušného časopisu k vyplacení jeho autorovi obvyklého autorského honoráře 
v úrovni, které příslušný časopis obvykle poskytuje svým autorům. 
 
Časopis, který se umístil na druhém místě, získává právo publikace dle svého výběru dvou 
příspěvků z konference a časopis, který se umístil na třetím místě má totéž právo k 
jednomu příspěvku.  
 
Účastníci ankety mají právo, aby jejich anketní lístek byl losován s pořadovým číslem, dle 
času ve kterém byl doručen do společnosti. 
 



Vylosování bude provedeno veřejně. 
 

VII. 
 

Uchovávání anketních lístků 
Společnost je oprávněna veškeré anketní lístky uschovat pro kontrolu v případě námitek 
k výsledkům ankety. Zavazuje se zajistit jejich bezpečné uložení tak, aby nemohlo dojít 
ke zveřejnění, či jakémukoliv zneužití jakýchkoliv konkrétních údajů o osobách, které se 
ankety účastnily a o jejich hodnocení. Společnost se zavazuje veškeré tyto údaje považovat 
za důvěrné a takto i s nimi nakládat.  
 
 
 

VIII. 
Závěrečné ustanovení 

Tento statut nabývá platnosti dnem vyhlášení a současně se ruší „Statut“ ze dne  15. 12. 
2010. 
 
 
 
 
Praha, 15.1.2018 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D., v.r.                                     JUDr. Vladimír Zoufalý v.r.                                
  člen představenstva                                                                     viceprezident 
   
                                 
 


