
Karlovarské právnické dny 
Společnost německých, českých, slovenských a rakouských právníků 

 
Statut 

Pocty judikátu pro udělování ceny za nejlepší judikát vydaný soudem v ČR, nebo 
soudy ES 

 
1. Společnost Karlovarské právnické dny udílí od roku 2003 cenu za nejlepší 

pravomocné rozhodnutí vydané soudem v České, nebo soudy Evropského 

společenství v oblasti správního, trestního, občanského nebo obchodního práva.  

2. Jako jediné kritérium pro udělení ceny se stanoví, že rozhodnutí bude svým právním 

hodnocením, syntetizovaným v právní větě, tvůrčím přínosem pro výklad právní 

normy a její aplikaci na konkrétní právní otázku, opírá se, resp. je v souladu s 

fundamentálními právními principy morálky a spravedlnost a přispívá k řešení nebo 

překlenování nejasností a kolizí v právních předpisech. Představuje co nejlépe 

zdůvodněné nalezení právního pravidla, které je skutkové podstatě problému bližší 

než existující právní předpis. Předpokládá se, že takové rozhodnutí je bez formálně-

právních vad. 

3. Od 1.1.2009, tj. i za období je cena udělována ve spolupráci s redakcemi - „Soudní 

judikatura“, „Judikatura ESD“ z nakladatelství „ASPI“, „Sbírka soudních 

rozhodnutí“a „Soudní rozhledy“ z nakladatelství „C.H.Beck“, a provozovateli 

systémů elektronických právnických informací“ASPI“,“Lexdata“,“Galaxie“,“E-

právo“, „Codexis advokacie“. Spolupracující redakce a provozovatelé e-systémů se 

zavazují především šířit a podporovat v rámci jejich činnosti zájem respondentů o 

navrhování judikátů k ocenění, stejně tak jako i dalších ocenění společnosti (Prestižní 

cena, Autorská cena), tak aby tato ocenění zobrazovala co nejobjektivněji názory a 

stanoviska odborné právnické veřejnosti. 

4. Cena „Pocta judikátu“ se vztahuje vždy na pravomocná rozhodnutí publikovaná v 

stanoveném období, většinou jednoho až dvou let. Publikací se rozumí zveřejnění 

judikátu v některých veřejně přístupných odborných právnických e-databázích v 

odborném právnickém periodickém tisku na www příslušného soudu. 

5. Cena „Pocta judikátu“ se uděluje na základě výsledků získaných z ankety mezi 

odbornou právnickou veřejností po souhlasném potvrzení jejich výsledků Porotou 



zřízenou společností, a to společně i pro udílení „Autorské ceny“ za podmínek dále 

uvedených. 

6. Anketa je určena výlučně odborné právnické veřejnosti a za tím účelem se anketní 

lístky a výzvy k vyplnění on-line, či per e-mail rozšiřují advokátům, notářům a na 

soudy v České republice, právnickým fakultám a dalším odborným institucím 

prostřednictvím zejména spolupracujících periodik a v rámci právnických 

informačních e-systémů, a to dle možnosti průběžně po celé stanovené hodnocené 

období. 

7. Za platný se považuje anketní lístek, který byl zřetelně vyplněn, označen jménem, 

adresou, profesí a podpisem respondenta a zaslán poštou na adresu společnosti – 

Národní tř. 10, Palác Dunaj, nebo faxem na č. +420 224933570, e-mailem na 

kjt@kjt.cz, nebo vyplněn on-line na www.KJT.cz, do stanoveného data pro příslušné 

období, ať již samostatně, či společně s anketním lístkem či nominačním listem. 

Množství jedním respondentem navrhnutých judikátů k ocenění v průběhu celého 

hodnotitelského období je omezeno počtem deseti a při jednorázovém hodnocení 

počtem tři. 

8. Společnost je povinna veškeré anketní lístky uschovat pro kontrolu v případě námitek 

k výsledkům ankety, avšak je povinna zajistit jejich bezpečné uložení tak, aby 

nemohlo dojít k zveřejnění, či jakémukoliv zneužití jakýchkoliv konkrétních údajů o 

osobách, které se ankety účastnili a o obsahu jejich návrhů. Společnost se zavazuje 

veškeré tyto údaje považovat za důvěrné a takto i s nimi nakládat. 

9. Společnost a spolupracující redakce a provozovatelé e-systémů mohou věnovat 

věcné dary pro ceny vylosovaným respondentům. Losování proběhne vždy podle 

předem vyhlášených podmínek, za jejichž transparentnost odpovídá společnost 

Karlovarské právnické dny. 

10. Zjišťování výsledků ankety se děje pod dohledem Poroty společnosti Karlovarské 

právnické dny a sepisuje se o něm protokol, který se archivuje spolu se všemi údaji, 

včetně platných anketních lístků, v sídle společnosti, na adrese Praha 1, Národní 10. 

Všem účastníkům ankety je na požádání umožněno nahlédnout do těchto údajů, jakož 

i podkladových materiálů. Zjištěné výsledky ankety jsou předloženy Porotě. 



11. Porota je zřízená společně i pro udělování Autorské ceny společnosti, skládá z devíti 

členů - známých osobností z oblasti práva, kteří přijmou nabídku společnosti na 

členství v Porotě. Členství v Porotě je čestnou funkcí. Tajemníkem Poroty je z titulu 

své funkce generální sekretář společnosti Karlovarské právnické dny. Členové 

Poroty jsou před oficiálním vyhlášením ceny vázáni mlčenlivostí. 

12. Porota je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 2/3 jejích členů, před jednáním 

Poroty její tajemník prověří u prvních deseti navržených soudních rozhodnutí s 

nejvyšším počtem návrhů, zda splňují formální podmínky pro ocenění a předloží 

jejich stručné hodnocení. 

13. Porota je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 2/3 jejích členů, před jednáním 

Poroty její tajemník prověří u prvních deseti navržených soudních rozhodnutí s 

nejvyšším počtem návrhů, zda splňují formální podmínky pro ocenění a předloží 

jejich stručné hodnocení.  

14. Při rozhodování o udělení ceny vychází Porota z nejvyššího počtu návrhů. Od 

umístění dle součtu hlasů se může odchýlit, (při rovnosti hlasů nebo pro nesplnění 

kritérií určených tímto statutem) pokud se tak shodne alespoň 2/3 přítomných členů 

Poroty. Stanovisko Poroty, odlišné od výsledku určeného počtem návrhů, musí 

porota písemně zdůvodnit a zveřejnit, včetně případného odlišného stanoviska 

některého člena Poroty. 

15. Cena „Pocta judikátu“ má zpravidla podobu výjimečného uměleckého díla, u kterého 

bude vyznačeno, o jaké ocenění se jedná i komu a z jakého důvodu je udílena. 

16. Vyhlášení a předání ceny „Pocta judikátu“ se uskuteční slavnostně a veřejně při 

konferenci Karlovarské právnické dny či při jiné vhodné příležitosti podle rozhodnutí 

společnosti. 

17. Společnost Karlovarské právnické dny si vyhrazuje právo tento statut při zachování 

jeho základních principů upřesnit či změnit, a to vždy nejpozději před vydáním 

anketních lístků pro příslušné hodnocené období. Společnost nemůže statut měnit 

bez souhlasného stanoviska většiny spolupracujících redakcí a provozovatelů e-

systémů. 

18. Tento statut vstupuje v platnost a účinnost dne 1.12.2008. 
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