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Společnost německých, českých, slovenských a rakouských právníků 
 

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 organizuje od roku 1994 anketu mezi právnickou 
veřejností o nejlepší odborný právnický časopis vydávaný v České republice a Slovenské 
republice a na jejím základě pak uděluje svoje ocenění:  
„Prestižní cena Karlovarských právnických dnů“.  
 

II. 

 

Hodnocené časopisy 
Hodnotí se odborná právnická periodika vydávaná minimálně 4x ročně v tištěné či 
elektronické formě. O zařazení časopisu do ankety rozhoduje společnost dle rozšíření a 
známosti časopisu v právnické veřejnosti. Úzce specializované časopisy společnost zařadí 
pouze na výslovnou žádost příslušné redakce. Seznam časopisů zařazených v příslušném 
roce k hodnocení veřejností se stanoví dle aktuálního stavu, nejpozději do 31. ledna roku, ve 
kterém bude cena vyhlášena. 

III. 

 

Anketní lístky 
Pro hodnocení časopisů společnost připraví formuláře anketních lístků pro každý rok 
s uvedením zařazených časopisů  a s pokyny pro jejich vyplnění. Účastník ankety dále uvede 
potřebné údaje (veřejného charakteru) ke své osobě, tj. jméno, příjmení a titul, druh 
právnické profese a sídlo a kontakt pro případnou komunikaci. Společnost vyplněné anketní 
lístky dále nezveřejňuje, uchovává je zabezpečené před jakýmkoliv zneužitím a jsou 
zpracovávány výlučně pro potřeby vyhodnocení výsledků ankety. Formuláře anketního 
lístku společnost zveřejní na svých webových stránkách, mohou být otištěny v právnických 
časopisech. Každý účastník ankety může vyplnit pouze jeden anketní lístek a zaslat jej 
poštou, elektronicky či jej vyplnit prostřednictvím webových stránek společnosti tak, aby 
byly doručeny nejpozději do 12:00 hodin dne vyhlášení výsledků ankety. 
  

IV. 

 

Hodnocení 
Účastníci ankety hodnotí u jednotlivých časopisů, zvláště jejich odbornou a informační 
úroveň přidělením příslušného počtu bodů mezi 1 – 10 odpovídající jejich přesvědčení o 
úrovni daného kritéria u hodnoceného časopisu, přičemž se hodnotí vzestupně, tj. vyšší počet 
bodů představuje dle účastníka i vyšší úroveň.   
 
Hodnocením odborné úrovně se rozumí názor účastníka ankety na převažující kvalitu a 
úroveň odborných právnických příspěvků v daném časopise k výkladu práva a informační 



úrovní se rozumí šíře a aktuálnost informací v daném časopise potřebných pro výkon 
příslušné právní profese, na kterou je časopis zaměřen.  
 
Účastníci ankety hodnotí odbornou i informační úroveň pouze u časopisů, které průběžně 
sledují a jsou jim dostatečně známé, jiné časopisy nehodnotí. 
 
Předpokládá se nestranné hodnocení s dostatečnou znalostí hodnoceného časopisu a 
možností srovnání a to se zachováním stejných měřítek hodnocení ke všem účastníkem 
hodnocených časopisů.   
 
Anketní lístek je třeba účastníkem ankety vyplnit osobně a uvedené stvrdit svým podpisem, 
případně odesláním ze své e-mailové adresy. 
 

V. 

 

Společnost si vyhrazuje právo přiměřeně prověřovat, zda na anketním lístku označený 
účastník ankety tuto opravdu sám vyplnil a nejde o fiktivní osobu či o osobu, která se ankety 
nezúčastnila. V případě důvodných pochybností se k takovémuto anketnímu lístku 
nepřihlíží. K anketním lístkům vyplňovaným v rámci konání hromadných akcí pořádaných 
osobou přímo či nepřímo spjatou s hodnoceným časopisem se rovněž nepřihlíží.  V případě 
evidentních projevů snahy ovlivnit výsledky ankety, ať již ke zvýhodnění či poškození 
hodnocení některého z časopisů rozhodne o případném vyřazení takovéhoto anketního lístku 
porota zřízená společností pro udílení Autorské ceny. 
 

VI. 

 

Hodnocení ankety 
Vyplněné (a nevyřazené) anketní lístky se dále zpracují počítačovým programem bez 
přístupu a možnosti dalšího ovlivnění a to na základě předem daných statistických metod. 
Tyto zohledňují relativní a absolutní četnost hodnocení u každého hodnoceného časopisu, 
v jejich rámci je stanoveno vždy obecně předem i přiměřené vyrovnání výhod a nevýhod 
jednotlivých časopisů, zejména vyrovnání rozdílů mezi časopisy s malým nákladem a 
časopisy s velkým nákladem, zejména rozšiřovaných bezúplatně. Vyrovnání nemůže 
přesahovat 10 % v dopadu na celkový výsledek ankety. Dále se obecně přiznává zvýhodnění 
5 % pro všechny recenzované časopisy. Hodnocení udělených bodů na anketním lístku 
vyplněným účastníkem ankety, který je současně i oprávněn navrhovat nominace na 
Autorskou cenu se přičítá trojnásobná váha jeho hodnocení oproti ostatním účastníkům 
ankety. 
 
Konkrétní statistické metody se mohou na základě zkušeností a připomínek měnit pro každý 
rok, nejpozději však před publikací anketního lístku.   
 
Vítězem se stane časopis, který v daném roce dosáhne nejvyššího počtu bodů za jeho 
hodnocení 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, na adrese Praha 1, Národní 10.  



Zástupcům hodnocených časopisů lze na požádání nahlédnout do anonymní sumarizace 
výsledků ankety.  

 

VII. 

 

Prestižní cena 
Vítězný časopis obdrží Prestižní cenu, zpravidla v podobě uměleckého díla, při jejím 
vyhlášení na slavnostní recepci u příležitosti konference „Karlovarské právnické dny“. 
 
S vítězstvím v anketě je spjato právo na přednostní výběr k publikaci v daném časopise tří 
referátů přednesených na právě konané konferenci společnosti a publikovaných ve sborníku 
z konference.  
 
Časopisy, které se umístí na druhém, resp. třetím místě, získají přednostní právo k publikaci 
takto dvou, resp. jednoho příspěvku. 
 
Před publikací příspěvku je vždy jeho autor oprávněn dále doplnit či korigovat svůj 
příspěvek návazně na diskuzi k tomuto příspěvku na konferenci a má právo na autorský 
honorář, obvykle poskytovaný tímto časopisem. Společnost má výlučně právo rozhodovat o 
dalším zveřejnění příspěvku s tím, že se vyžaduje uvést, že byl poprvé přednesen na 
konferenci KPD. 
 

VIII. 

 

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.  
 

IX. 

 

Společnost poskytne, resp. zajistí věcné ceny pro účastníky ankety, kteří budou vylosováni 
při jednání poroty pro udělení Autorské ceny. 
 

VIII. 

 

Závěrečné ustanovení 
Tímto se ruší „Statut“ ze dne 15.1.2018 a nabývá platnosti tento „Statut“ dnem jeho vyvěšení 
na webových stránkách společnosti. 
 
 
Praha, 25.1.2019 
 
 
 
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., v.r.                                     JUDr. Vladimír Zoufalý v.r.                                
      člen představenstva                                                                viceprezident 
   


