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Kateřina Šimáčková
Byla patnáct let advokátkou, poté soudkyní NSS a nyní ÚS. Je členkou
vědecké rady PrF UK, ad hoc soudkyní ESLP, náhradnicí členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské
komise) za Českou republiku a členkou zkušební komise pro justiční
zkoušky. Působila v Legislativní radě vlády a Výboru pro výběr soudců
Soudu pro veřejnou službu EU. Svou činnost na katedře ústavního práva
a politologie PrF MU v Brně zaměřuje zejména na problematiku základních práv a svobod.
David Kosař
Vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví na PrF MU. V minulosti působil jako
asistent soudce a místopředsedy NSS a jako asistent soudkyně ÚS. V roce
2016 získal jako první český právník prestižní grant Evropské výzkumné
rady na studium fungování soudcovské samosprávy. Jeho nejvýznamnější
publikací je monografie Perils of Judicial Self-Government in Transitional
Societies. Je autorem řady článků v češtině a angličtině, spoluautorem
velkého komentáře k Evropské úmluvě o lidských právech a vedoucím
autorského kolektivu komentáře k zákonu o azylu a Casebooku ústavního
práva. Ve své výzkumné a publikační činnosti se zaměřuje na ústavní právo
a teorii, soudy a soudce, právo lidských práv a uprchlické právo.
Katarína Šipulová
Získala doktorát na Katedře evropských studií Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně a titul MSt v oboru Socio-legal research na
Oxfordu. V současnosti pracuje na Ústavu pro otázky soudnictví PrF MU.
Od roku 2009 je členkou Centra pro lidská práva a demokratizaci a od roku
2017 Výboru pro základní práva a diskriminaci Rady vlády pro lidská práva.
Její hlavní oblastí zájmu je téma soudnictví v tranzicích a demokratizace
států střední a východní Evropy. Působila jako vedoucí zahraničního oddělení Nejvyššího soudu.
Jan Wintr
Docent katedry teorie práva a právních učení PrF UK a externí vyučující na
Ústavu politologie FF a Institutu ekonomických studií FSV tamtéž. Studoval právo, historii a politologii na UK a na Ludwig-Maximilians-Universität
v Mnichově. Je členem Legislativní rady vlády a tajemníkem Stálé komise
Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR, v letech 2014–2015 byl předsedou
Rady ČTK. Je autorem monografie Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva, za kterou získal Bolzanovu cenu a Cenu
Antonína Randy, učebnice Principy českého ústavního práva a dalších odborných textů.
Lajos Mészáros
Je emeritní soudce ÚS SR, jehož členem byl celkem 19 let. Patřil k těm
soudcům, kteří nejčastěji psali odlišné stanovisko k většinovým rozhodnutím. Pochází z Jelky a jako čerstvý dědeček žije v Dunajské Stredě. V současnosti je jakožto nominant prezidentky Zuzany Čaputové členem Soudní
rady Slovenské republiky. V roce 2012 absolvoval community college El
Camino.
Samuel Spáč
Působí jako odborný asistent na Katedře politologie Univerzity Komenské-

ho v Bratislavě a také jako výzkumník v Ústavu pro otázky soudnictví PrF
Masarykovy univerzity. Magisterský titul získal v oboru politologie Central
European University v Budapešti a doktorát na Univerzitě Komenského
v Bratislavě. Ve svém výzkumu se věnuje otázkám správy soudních systémů, tématu právního státu a rovněž také rodovým tématům. V minulosti
působil jako analytik v Transparency International Slovensko a v současnosti spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti SR.
Eliška Wagnerová
Původně advokátka, později soudkyně a ústavní soudkyně, nakonec senátorka. Zabývá se zejména základními právy a ústavním soudnictvím, je vedoucí spoluautorkou komentáře k Listině základních práv a svobod, jakož
i komentáře k zákonu o Ústavním soudu. Publikovala doma i v zahraničí
k dalším otázkám konstitucionalismu.
Tomáš Němeček
Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK a právo na Právnické
fakultě UK. V letech 1993 až 2013 pracoval v médiích, z toho polovinu času
v týdeníku Respekt (v letech 2003-2005 šéfredaktor). V Lidových novinách
vedl přílohu Orientace a od ledna 2011 přílohu Právo & Justice, jejíž vznik
inicioval. V roce 2013 z médií odešel a nastoupil jako hlavní právník Psychiatrické nemocnice Bohnice. Od roku 2016 pracoval v advokátní kanceláři AK RHK, od roku 2019 je zde samostatným advokátem. Je autorem tří
biografií ústavních soudců a píše komiksové knihy o historii pro mládež. V
roce 2014 a 2018 byl jako nezávislý kandidát zvolen členem zastupitelstva
MČ Praha 8.
Daniela Zemanová
Obor právo vystudovala na PrF UK v Praze. Od r. 1998 působila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Liberci, v roce 2001 se stala soudkyní.
Specializovala se na správní právo. V období let 2001-2006 působila na
Krajském soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. V roce 2005 absolvovala stáž na NSS. V r. 2006 se zde stala soudkyní a byla zařazena do
finančně správního kolegia, v letech 2008–2013 byla předsedkyní kárného senátu, byla též členkou volebního senátu. V roce 2018 přestoupila na
Městský soud v Praze. Po jmenování soudkyní v roce 2001 vstoupila do
Soudcovské unie ČR, kde se postupně stala členkou Republikové rady,
poté 1. viceprezidentkou a v roce 2014 a následně v roce 2017 zde byla
zvolena prezidentkou.
Pavol Žilinčík
Vystudoval právo na Univerzitě Komenského v Bratislavě a Public Policy na
Princeton University. Spoluzakládal a řídil organizaci Via Iuris zaměřenou
na strategickou litigaci v environmentálních kauzách a také na reformu
justice. Poté pracoval na tématech nezávislosti justice a boje proti korupci
na velvyslanectví USA v Bratislavě. Napomáhal také rozběhu nadace Zastavme korupciu, která se věnuje ochraně whistleblowerů a podpoře investigativních novinářů. Nyní pracuje jako právník v Kanceláři veřejného
ochránce práv v Brně, kde se věnuje zejména tématům z oblasti justice,
jako jsou etická dilemata soudců, výběrová a kárná řízení či zveřejňování
soudních rozhodnutí. Je členem Soudní rady SR a jako člen výběrové komise se zúčastňuje výběru tamních soudců.
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Moderátorka: Kateřina Šimáčková
(Ústavní soud a PrF MU Brno)

13:15 - 13:45
Court-packing aneb jsou reformy směřující
ke změně složení soudu vždy protiústavní?

08:30 – Prezence účastníků konference

D. Kosař/K. Šipulová (PrF MU Brno)

08:50 – Zahájení konference

13:45 - 14:15

Moderátor: Pavel Molek

Politický tlak na polský justiční systém
v letech 2015-2019

(Nejvyšší správní soud a PrF MU Brno)

Jan Wintr (PrF UK Praha)

09:00 - 09:30

14:15 - 14:35 – Diskuse

Soudcovská nezávislost v Československu
v historické retrospektivě

14:35 - 14:50 – Přestávka

Jan Kuklík (PrF UK Praha)

14:50 - 15:20

09:30 - 10:00
Ústavní základy soudní a soudcovské nezávislosti

Aktuální otázky nezávislosti justice v Maďarsku
Lájos Meszáros (emeritní soudce slovenského ÚS)

Vojtěch Šimíček (Ústavní soud a PrF MU Brno)

15:20 - 15:50

10:00 - 10:20 – Diskuse

Nezávislost soudnictví na Slovensku –
hrozby zevnitř i zvenčí

10:20 - 10:35 – Přestávka

Samuel Spáč (PrF MU Brno)

10:35 - 11:05

15:50 - 16:10 – Diskuse

Nezávislost soudní moci ve světle
Evropské úmluvy o lidských právech

16:10 - 16:30 – Přestávka

Jiří Kmec (advokát, Praha)
11:05 - 11:35
Nezávislost soudní moci ve světle
unijního práva a judikatury
Michal Bobek (generální advokát SDEU, Lucemburk)

16:30 - 17:30 – Diskusní panel
Moderátorka: Eliška Wagnerová
(emeritní místopředsedkyně Ústavního soudu)

Tomáš Němeček (novinář, advokát a spisovatel)
Daniela Zemanová (prezidentka Soudcovské unie)

11:35 - 12:15 – Diskuse

Pavol Žilinčík (kancelář Veřejného ochránce práv a Soudní rada)

12:15 - 13:15 – Oběd (formou rautu)

17:30 – Plánovaný závěr konference

Pavel Molek
Vystudoval právo na PrF MU v Brně a politologii na FSS tamtéž. V minulosti
absolvoval roční studijní program Law in European and Global Context na
Universidade Católica v Lisabonu. Pracoval jako asistent soudce na Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu. Od roku 2016 je soudcem NSS
ČR. Zároveň se věnuje pedagogické a vědecké činnosti na Masarykově
univerzitě v Brně, kde byl v roce 2015 jmenován docentem ústavního práva. Každoročně přednáší na Universidade Católica v Lisabonu.
Jan Kuklík
Český právník, právní historik, vysokoškolský pedagog a od února 2014 děkan PrF UK. Zaměřuje se na dějiny angloamerického práva, právní dějiny
Československé republiky, úzce pak na historii československého odboje
za druhé světové války a dějiny komunistického Československa. Vede
semináře z českých a československých právních dějin, přednáší dějiny
práva a státu evropských zemí a USA a vyučuje další kurzy. V minulosti
pobýval jako hostující postgraduální student na koleji St. Edmund Hall
v Oxfordu. Zastával funkci proděkana PrF UK a je ředitelem Ústavu právních dějin tamtéž.
Vojtěch Šimíček
Docent katedry ústavního práva a politologie PrF MU, v současnosti soudcem Ústavního soudu (od roku 2014), kmenově soudcem Nejvyššího
správního soudu (od roku 2003).
Jiří Kmec
Od roku 2013 působí v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, kde se
specializuje na zastupování v soudních a rozhodčích řízeních. V letech
2002-2012 pracoval na Ministerstvu spravedlnosti v kanceláři vládního
zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP. Problematiku evropského systému ochrany lidských práv externě vyučoval na Justiční akademii ČR a
právnických fakultách v Praze a v Plzni. Je mimo jiné vedoucím autorského
kolektivu a hlavním autorem velkého komentáře k Evropské úmluvě o lidských právech a autorem monografie Evropské trestní právo. Je členem
Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, Komise Ministerstva spravedlnosti pro nový trestní řád a kolegia expertů k výkonu rozsudků ESLP.
Michal Bobek
Magistr v oboru právo a v oboru mezinárodní vztahy (UK); diplom anglického práva a práva Evropské unie (Univerzita v Cambridge); Magister Juris
(Univerzita v Oxfordu, St. Edmund Hall); doktor práv (Evropský univerzitní institut); další studia na Svobodné univerzitě v Bruselu a na Univerzitě
v Queenslandu; asistent předsedy NSS ČR (2005-2009), poté vedoucí
Oddělení dokumentace a analytiky téhož soudu (2008-2009); složení odborné justiční zkoušky v České republice (2009); vyučující (2011-2012)
a následně vědecký pracovník (2013-2016) Institutu evropského a srovnávacího práva Oxfordské univerzity; profesor College of Europe v Bruggách
(2013-2015); člen senátu rozkladové komise ČNB (2013-2015); nominován
jako ad hoc soudce ESLP (2013-2015); spoluzakladatel a předseda České
společnosti pro evropské a srovnávací právo; autor řady publikací v oborech právo EU, lidská práva, (veřejné) srovnávací právo a teorie práva; generální advokát Soudního dvora od října 2015.

