
Zápis č. 2/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 14. 9. 2015 
 
 

 Č.j.: MU-IS/90474/2015/280984/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, prof. Gregorová, doc. Kotásek, doc. Škop, 
doc. Radvan, dr. Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová 
Host: Mgr. Špirudová – vedoucí CCV. 
Omluva: doc. Ronovská (SZZk) 
 
Program:  

1. Kontrola úkolů 
2. Vědecká rada – přehled stavu řízení (Mgr. Ing. Jaroš) 
3. Stav celoživotního vzdělávání, LL.M. a MPA., a další kurzy, přijímací řízení, plán 

kurzů CŽV pro podzim 2015 (Mgr. Špirudová, proděkan Svatoň) 
4. Příp. novela vysokoškolského zákona (proděkan Svatoň) 
5. Různé 

 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
• Opatření děkana ke specifickému výzkumu, vyhlášení soutěže o podporu výzkumných 

aktivit  – proděkanka Gregorová sdělila, že výzva rektora má být vyhlášena v úterý 15. 9. 
2015. Ihned po vyhlášení soutěže rektorem bude vydáno Opatření děkana PrF MU č. 6/ 
2015, které bude zveřejněno na webu PrF na úřední desce.  

• Akreditace nového oboru – vzhledem k nepřítomnosti proděkana Škopa nebylo zatím 
projednáno.  

• Dny práva – příprava konference probíhá, jsou odesílány pozvánky významným 
absolventům PrF MU. 

• Dlouhodobý záměr PrF  –příprava probíhá. Termín pro odevzdání podkladů z kateder je 
9. 10. 2015. Dlouhodobý záměr MU je již zpracován v 7. verzi. Diskuze stále probíhá, 
nejsou již zásadní připomínky. 

• Spolupráce s portálem kurzy.cz – jednání úspěšně probíhá. Zajišťuje tajemnice Ing. 
Přikrylová.  

• Předměty převedené z ÚDVIS – doc. Svatoň sdělil, že pedagogické působení 
v předmětech ÚDVIS je zajištěno a smluvně vyřešeno.  

• Pokyn děkana pro podání žádosti o podporu akce pořádané spolkem – proděkan 
Radvan připravil návrh pokynu, kterým se stanoví pravidla pro poskytování podpory 
akcím. Současně vypracoval formulář žádosti o poskytnutí podpory. Žádost bude 
adresována proděkanu Radvanovi, o poskytnutí podpory rozhodne kolegium děkana. 
Proděkan zdůraznil, že podpora se vztahuje pouze na aktivity spolků, zákon zakazuje 
působení náboženských a politických hnutí na fakultě. Podporou spolkových akcí je již 
poskytnutí místnosti. Poskytnutí další podpory je třeba vždy projednat.  
Závěr:  kolegium s návrhem pokynu souhlasí. Pokyn bude vydán s účinností od 15. 9. 
2015. 

• Akce „běh fakultou“ – uskuteční se 30. 9. 2015. Proděkanka Jurníková žádá prod. 
Radvana o dohled nad akcí. Nejpozději týden před konáním akce je třeba projednat celou 
její podobu a průběh. Na dopoledne 30. 9. 2015 bude vyhlášeno děkanské volno. Děkanka 
převezme záštitu nad akcí.  



ad 2. 
Vědecká rada, přehled stavu kvalifikačních řízení 
Proděkan Kotásek informoval o stavu kvalifikačních řízení: 

V roce 2015 byla ukončena 3 habilitační řízení:  
- doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D. (jmenování k 1. 1. 2015, obor Trestní právo) 
- doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (jmenování k 1.6.2015, obor Ústavní 

právo a státověda) 
- doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (jmenování k 1. 9. 2015, obor Trestní právo) 

Zpětvzetí uchazečem: 
- JUDr. Miloš Matula, CSc. (zpětvzetí k 10. 7. 2015, obor Správní právo a právo 

životního prostředí)  

Současný stav: 

Zahájená a probíhající habilitační řízení: 
JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. (zahájeno 17. 12. 2014) 

- Obor Správní právo a právo životního prostředí  
- posuzováno habilitační komisí (2 odevzdané posudky) 

Zahájená a probíhající řízení ke jmenování profesorem: 
doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. 

- obor Právo Evropské unie 
- řízení zahájeno 18. 3. 2015.  

Dne 1. prosince 2015 se koná zasedání Vědecké rady PrF, na němž se uskuteční habilitační 
přednáška JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D., a přednáška v rámci profesorského řízení doc. et 
doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D.  
Na habilitační řízení se v současné době připravují JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D., JUDr. Ing. 
Josef Šilhán, Ph.D., JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., JUDr. Petr Lavický, Ph.D., a 
JUDr. Pavel Salák, Ph.D. 

Závěr:  kolegium bere na vědomí.  
 
ad 3. 
Stav celoživotního vzdělávání  
Na jednání kolegia byla přizvána vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Mgr. Špirudová. 
Předložila písemnou zprávu, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Seznámila kolegium 
s kalendářem akcí připravených na podzimní semestr 2015. V této souvislosti uvedla, že byl 
zaznamenán obrovský nárůst poptávky po kurzu Právní minimum pro překladatele a 
tlumočníky. Jako komplikaci zmínila, že místnost č. 038 bývá občas blokována výukou a 
semináře CCV se musí odkládat.  
Úkol: prověřit možnosti rezervací uč. 038 jinými osobami.  

Akreditace 
Jak vyplývá z předložené zprávy, v srpnu 2015 byla PrF MU udělena akreditace pro 
vzdělávání úředníků k 5 seminářům, nyní je v řízení akreditace 2 seminářů a další 2 
akreditace jsou připravovány. Proděkan Radvan doporučuje před podáním žádostí o akreditaci 
nejprve semináře posoudit, aby nebyly akreditovány a vzápětí se rušily z důvodu nízké 
návštěvnosti. Proděkan Svatoň znovu připomněl, že musí v tomto směru fungovat 
komunikace mezi katedrami a CCV. 
 
 



LLM., MPA 
Zatím není známo, jako se bude situace vyvíjet dle novelizovaného zákona o vysokých 
školách. V současné době je celkový počet posluchačů LL.M. studia 46, MPA 17. O oba 
programy je trvalý zájem. Připravuje se propagace na jarní semestr 2016. 
 
Posudky a stanoviska  
Na jaře loňského roku bylo pozastaveno vypracovávání posudků a stanovisek pracovníky 
fakulty. Mgr. Špirudová se dotázala, zde se bude v této oblasti postoj fakulty měnit, nebo 
tento stav bude trvat i nadále. Proděkan Škop doporučuje věnovat se spíše obecným 
vyjádřením, než řešit konkrétní spory, kde vzniká problém konfliktu. Nezanedbatelná je i 
otázka odpovědnosti.  
Závěr:  kolegium se shodlo, že fakulta zatím setrvá na předcházejícím stanovisku, tj. že PrF 
MU nebude vypracovávat posudky a stanoviska v rámci jednotlivých sporných kauz. Souhlasí 
s možností zpracovávat pouze právní názor či vyjádření obecného charakteru, je však nutné 
zjistit zájem akademiků podílet se na této činnosti, finanční rentabilnost a náročnost, možnost 
krytí odpovědnosti za škodu pojištěním. Další možností je pak využívání tzv. smluvního 
výzkumu.  
Závěr:  po zjištění rozhodných skutečností se bude kolegium otázkou dalšího postupu zabývat 
v rámci následujících jednání.  
Úkol: tajemnice Ing. Přikrylová zjistí možnosti pojištění (krytí odpovědnosti za škodu ve 
smyslu § 2950 ObčZ) a další podmínky této činnosti na fakultě.  
 
ad 4. 
Případná novela vysokoškolského zákona 
Proděkan Svatoň sdělil, že návrh novely zákona o vysokých školách v prvním čtení prošel. 
Schvalování bylo pozastaveno při nástupu nové ministryně školství. 
 
ad 5. 
Různé 
 
proděkan Kotásek 
předložil kolegiu aktualizovaný přehled nominací na excelentní díla (2010 – 2014) pro 
hodnocení v pilíři II podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a 
hodnocení výsledků ukončených programů (viz příloha č. 2). Nominovaných je 7 děl.  

Závěr:  Kolegium nominace vyhodnotilo a stanovilo následující pořadí:  

1. Uhlířová Kateřina – katedra mezinárodního a evropského práva 
2. Kosař David – katedra ústavního práva a politologie  
3. Škop Martin – katedra právní teorie  
4. Molek Pavel – katedra ústavního práva a politologie 
5. Polčák Radim – Ústav práva a technologií 
6. Fryšták Marek – katedra trestního práva 
7. Vojáček Ladislav, Schelle Karel, Tauchen Jaromír – katedra dějin státu a práva 

(záloha). 
 
děkanka 
• Kolegium se zabývalo rozdělením účasti členů vedení fakulty na promocích absolventů 

PrF dne 4. listopadu 2015. Rozpis bude předán studijnímu oddělení.  
 



• Děkanka obdržela e-mailem informaci o veletrhu studií EU Studies Fair 2016, který se 
bude konat ve dnech 5. – 6. února 2016 v Bruselu. Kolegium diskutovalo možnost 
prezentace DSP s účastí zástupce fakulty.  
Závěr:  kolegium navrhuje účast nabídnout JUDr. Kudrové a Mgr. Vitoulovi. Účastníci si 
po poradě s proděkanem připraví prezentaci o fakultě na tuto akci a zejména zjistí reálné 
možnosti na místě samém.  

 
• Studijní odbor MU vyzval studijní odd. fakult k aktualizaci členů ubytovací komise pro 

akademický rok 2015/2016.  
Závěr:  bude předáno AS PrF k nominaci členů. 

 
• Kolegium se zabývalo výzvou prorektorky Rozehnalové k nominaci člena za PrF do 

Programové rady Univerzitního centra v Telči. Úkolem rady bude zlepšení 
komunikace UCT s jednotlivými pracovišti fakult a zlepšení využívání kapacity UCT. 
Závěr:  kolegium navrhuje děkance nominovat doc. JUDr. Ing. Michala Radvana, Ph.D.  

 
• Děkanka obdržela návrh na udělení mimořádného stipendia ze stipendijního fondu za 

digitalizaci tzv. Vážného a Bohuslavovy sbírky.  
Úkol: ukládá se proděkanu Kotáskovi prověřit otevření digitální knihovny a judikatury 
proverepublikového NS a NSS, tzv. Vážného a Bohuslavovy sbírky. Ukládá se 
proděkance Gregorové prověřit návrh na vyplacení stipendia za digitalizaci sbírek.  

  
• Děkanka informovala kolegium, že rektor vyzývá akademickou obec k debatě o 

vstřícných opatřeních MU směrem k uprchlík ům, zejména v oblastech edukačních 
záležitostí, sociálních záležitostí, právních analýz, odborného poradenství, apod. 
Koordinací uprchlické agendy na úrovni MU a komunikací s Ministerstvem vnitra ČR 
pověřil prorektora Malého. Děkanka e-mailem informovala prorektora Malého o 
možnostech spolupráce a poskytování odborné pomoci pracovníky a studenty PrF.  
Závěr:  kolegium s podporou souhlasí, ale je třeba stanovit, jakou formou bude 
poskytována. Zájemci se mohou do pomoci zapojit v rámci neziskových organizací. 

 
• Kolegium se znovu zabývalo hodnocením monografie Kolegiální orgány ve veřejné 

správě autorů Kadečka a kol., a hodnocením ediční rady, která se jednotně shodla na tom, 
že práce nemá charakter vědecké monografie a chybí jednotící linie. Vzhledem k tomu, že 
výstup nebyl splněn řádně a včas, nemůže být vyplacena odměna.  
Závěr:  
o Kolegium souhlasí s doporučením ediční rady. Navrhuje vrátit dílo autorům 

k přepracování, neboť práce nesplňuje parametry vědecké monografie. Je nutné 
odstranit nesourodost a další nedostatky uvedené v posudcích.  

o Vzhledem k tomu, že výstup projektu nebyl splněn ani v náhradním termínu, kolegium 
souhlasí, že odměny nemohou být vyplaceny.  

o Děkanka vyzvala kolegium k hlasování o tomto stanovisku s výsledkem: 5 členů 
kolegia se vyjádřilo pro, 2 se hlasování zdrželi.  

  
• Na základě informace proděkana Kotáska o výzvě proděkanů humanitních fakult , 

kterou obesílají proděkany ostatních humanitně zaměřených fakult MU, aby se připojili 
k petici proti dlouhodobé diskriminaci humanitních oborů a preferenci přírodovědných 
oborů, proběhla diskuse o této výzvě. Peticí chtějí rektora MU a prorektory znovu 
upozornit na specifické potřeby a význam společenských a humanitních oborů v rámci 
vnitrouniverzitní i státní politiky výzkumu.  



Závěr:  proděkan Kotásek se za PrF připojí k humanitním fakultám. 
 

proděkan Svatoň 
• připomněl, že organizační změny v ÚDVIS a CŽV je třeba zakotvit také do Statutu PrF.  

Úkol: proděkan Svatoň připraví ve spolupráci s tajemnicí fakulty aktualizované znění 
Statutu PrF k předložení Akademickému senátu. 

 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: doc. Selucká  



CELOŽIVOTNÍ VZD ĚLÁVÁNÍ    Příloha č. 1 

 

1.  Kalendář akcí – podzimní semestr 2015  

- jednodenní komerční semináře (www.law.muni.cz/seminare) 
- roční kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky 
- roční Kurz práva pro daňové poradenství 
- v přehledu nejsou zahrnuty pronájmy místnosti 038 

září 

 
11. 9. 2015 

 

 
Teorie práva (v rámci kurzu Právní minimum pro 
překladatele a tlumočníky) 

prof. JUDr. M. Večeřa, CSc. 
 

 
 

25. 9. 2015 
 

Občanské právo – pokračování (v rámci Kurzu 
práva pro daňové poradenství) 

prof. JUDr. J. Fiala, CSc. 
 

Právnické a fyzické osoby, právní jednání 
(v rámci kurzu Právní minimum pro překladatele a 
tlumočníky) 

JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

říjen 

9. 10. 2015 Občanský soudní řád (v rámci kurzu Právní 
minimum pro překladatele a tlumočníky) 

JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

15. 10. 2015 akreditovaný seminář:  

Řízení dle stavebního zákona 

JUDr. A. Kliková, Ph.D. 

 

16. 10. 2015 

 

Rodinné právo (v rámci kurzu Právní minimum pro 
překladatele a tlumočníky) 

JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

Obchodní právo podle NOZ (v rámci Kurzu práva 
pro daňové poradenství) 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

20. 10. 2015 akreditovaný seminář: Místní poplatky a jejich 
správa podle daňového řádu 

doc. JUDr. Ing. M. Radvan, 
Ph.D. 

 
21. 10. 2015 

 
seminář: Jak uzavírat obchodní smlouvy a 
smluvně se zabezpečit proti obchodním rizik ům 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

 
22. 10. 2015 

LLM a MPA – Examination Board meeting  

26. 10. 2015 LLM a MPA: jednání Akademické rady programu  

 seminář: Správní řízení podle správního řádu s 
důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a 

doc. JUDr. S. Skulová, Ph.D. 



27. 10. 2015 postupu 

 
30. 10. 2015 

 

Závazkové právo (v rámci kurzu Právní minimum 
pro překladatele a tlumočníky) 

 
JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

Obchodní právo podle NOZ (v rámci Kurzu práva 
pro daňové poradenství) 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

listopad 

 
4. 11. 2015 

 

seminář: Posuzování vlivu na životní prostředí 

 
doc. JUDr. I. Jančářová, Ph.D. 
doc. JUDr. I. Průchová, CSc. 
JUDr. V. Vomáčka, Ph.D. 

 
5. 11. 2015 

akreditovaný seminář: Trestní odpovědnost 
úředních osob. Úřední osoba v trestním řízení. 

doc. JUDr. M. Fryšták, Ph.D. 
doc. JUDr. J. Kuchta, CSc. 

 
11. 11. 2015 

 
seminář: Následky porušení smlouvy 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

20. 11. 2015 Obchodní korporace (v rámci Kurzu práva pro 
daňové poradenství) 

 
prof. JUDr. J. Pokorná, CSc. 

 

23. 11. 2015 

seminář: 

Vybrané otázky hospodářské kriminality  

doc. JUDr. M. Fryšták, Ph.D. 
doc. JUDr. J. Kuchta, CSc. 

 
25. 11. 2015 

 
seminář: Náhrada škody v obchodní praxi 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

 
 

26. 11. 2015 

 
seminář: Daň z nemovitých věcí 

 
doc. JUDr. Ing. M. Radvan, 
Ph.D. 

 
promoce absolventů programu LLM a MPA 

 

 
27. 11. 2015 

Základy správního práva (v rámci kurzu Právní 
minimum pro překladatele a tlumočníky) 

 
JUDr. J. Jurníková, Ph.D. 

Prosinec 

11. 12. 2015 Věcná práva (v rámci kurzu Právní minimum pro 
překladatele a tlumočníky) 

JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

Leden 

8. 1. 2015 Cizinecké právo (v rámci kurzu Právní minimum 
pro překladatele a tlumočníky) 

JUDr. J. Jurníková, Ph.D. 

11. 1. – 15. 1. týdenní bloková výuka: Angličtina (v rámci kurzu  



Právní minimum pro překladatele a tlumočníky) 

18. 1. – 22. 1.  týdenní bloková výuka: Němčina (v rámci kurzu 
Právní minimum pro překladatele a tlumočníky) 

 

25. 1. – 29.1. týdenní bloková výuka: Francouzština (v rámci 
kurzu Právní minimum pro překladatele a 
tlumočníky) 

 

 
 
2.  Akreditované semináře  
 
Ke dni 18. 8. 2015 získala Právnická fakulta MU od Ministerstva vnitra ČR nové akreditace pro 
vzdělávání úředníků k těmto seminářům: 

- Přístup k informacím veřejné správy a ochrana osobních údajů v činnosti veřejné správy 
(zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o ochraně osobních údajů a předpisy 
související) (doc. Skulová, dr. Kolman) 

- Vodní zákon, vodoprávní řízení (doc. Průchová, dr. Kliková) 
- Obchodní smlouvy (dr. Šilhán) 
- Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem (ve světle občanského zákoníku č. 82/2012 Sb.) (doc. 
Skulová, dr. Kadečka) 

- Soudní kontrola veřejné správy (soudní řád správní, část V. občanského soudního řádu, 
zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů a předpisy související) (prof. Průcha, dr. 
Sedláček, dr. Kadečka) 
 

Semináře, jejichž akreditace je v řízení: 

- Místní poplatky a jejich správa podle daňového řádu 
- Daň z nemovitých věcí 

 

Podklady pro akreditaci jsou připravovány pro tyto semináře: 

- Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (doc. Jančářová, doc. Průchová, dr. 
Vomáčka) 

- Správní řízení podle správního řádu s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a 
postupu (doc. Skulová) 
 

 

3.  Programy LLM a MPA 
 

LLM v aktuálních číslech: 

3. semestr 16 počet přerušených posluchačů 6 

4. a vyšší semestr 3 CELKOVÝ PO ČET 
POSLUCHAČŮ 

46 
absolventi  9 + (12) 



(obhajoby 06 + 09/2015) 

 
- Studijní povinnosti splnilo a disertační práci v programu LLM v červnu 2015 úspěšně obhájilo 

9 posluchačů.  
- 12 posluchačů požádalo o náhradní termín odevzdání disertační práce a to k 20/08/2015.  
- Termín obhajob je stanoven na 23. září 2015. 

 
 

MPA v aktuálních číslech: 

absolventi 5 + (8) počet přerušených posluchačů 4 
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- Studijní povinnosti splnilo a disertační práci v programu MPA v červnu 2015 úspěšně obhájilo 

5 posluchačů.  
- 8 posluchačů požádalo o náhradní termín odevzdání disertační práce a to k 20/08/2015.  
- Termín obhajob je stanoven na 21. září 2015. 

 
LLM + MPA: Disciplinární řízení v číslech (stav k 09/09/2015): 

 zahájené řízení neukončené řízení 

LLM  
- 

 
1 

MPA  
- 

 
- 

 
Důležité termíny pro nadcházející období: 

- 21/09/2015: MPA – obhajoby disertačních prací 
- 23/09/2015: LLM – obhajoby disertačních prací 
- 22/10/2015: LLM + MPA: Zasedání Programové zkušební rady (Exam Board Meeting) 
- 26/10/2015: LLM + MPA: Zasedání Akademické rady (Academic Board Meeting) 
- 26/11/2015: LLM + MPA: Slavnostní promoce 
- 31/03/2016: LLM +MPA: Výroční zpráva pro britského partnera NTU 

 
Různé: 

- trvalý zájem o oba programy: v programu LLM evidujeme 44 zájemců, v případě 

programu MPA 26 zájemců.  

 
4.  Plánované činnosti 

 
- září: propagační aktivity směřované do oblasti veřejné správy, tj.: 

o starostové měst a obcí, tajemníci měst a obcí, vedoucí oddělení a odborů magistrátů a 
městských úřadů 

o ředitelé krajských úřadů, vedoucí odborů krajských úřadů 



o členové zastupitelstev obcí a krajů 
 

- září a říjen: propagace seminářů u dalších cílových skupin, zejména pak: 
o úřady veřejné správy 
o úřady státní správy 
o absolventi MU  
o advokáti 
o management obchodních společností 
o architekti 
o ad. 

 

- říjen - prosinec: tvorba nabídky pro období jarního semestru 2016 

 
 
 

V Brně dne 10. září 2015 
 
 

Mgr. Naďa Špirudová 
vedoucí CCV 



Příloha č. 2 
 
 

Nominace na excelentní díla (2010 – 2014) pro hodnocení v pilíři II 
podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a 
hodnocení výsledků ukončených programů pro kolegium děkanky 14. 
září 2015 

Katedra mezinárodního a evropského práva 

UHLÍŘOVÁ, Kateřina. Head of State Immunity in International Law. The Charles Taylor 
Case before the Special Court for Sierra Leone. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 
172 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 467 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6717-
2. 

V současném mezinárodním právu přetrvává střet závazků plynoucích 
z mezinárodního trestního práva (trestní odpovědnost za páchání zločinů podle mezinárodního 
práva: válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocida) s existencí imunit vrcholných 
představitelů státu. Práce se zaměřuje na případ bývalého liberijského prezidenta Charlese 
Taylora, který byl Zvláštním soudem pro Sierra Leone odsouzen za válečné zločiny a zločiny 
proti lidskosti. Jedná se o první hlavu státu, která byla odsouzena mezinárodním soudem od 
konce druhé světové války. Do jaké míry působí (a měl by působit) výkon státní funkce jako 
překážka trestního postihu (výjimka z imunity) v případě, že dojde ke spáchání těch 
nejzávažnějších zločinů? Naznačuje praxe v jiných případech (F. Castro, A. Pinochet, S. 
Milošević) tendence k omezení rozsahu imunit či nikoliv? Je nějaký právní a praktický rozdíl 
ve stíhání vrcholných představitelů státu před vnitrostátními a mezinárodnímu soudy? 
Výjimečnost monografie tkví v tom, že v České republice poprvé uceleně odpovídá (nejen) na 
tyto komplexní otázky.  

Předložená cizojazyčná monografie není volně dostupná (tj. v prodeji na knižním 
trhu), byla vydána PrF MU v rámci projektu specifického výzkumu. Následující citovanost a 
ohlasy se však týkají přímo obsahu předložené monografie, neboť části monografie byly dříve 
v různé formě publikovány, ať již jako kapitola v odborné knize (M. K. Sinha (ed.), 
International Criminal Law and Human Rights) či jako odborné články v recenzovaných či 
impaktovaných časopisech (The Australian Law Journal, Aberystwyth Journal of World 
Affairs), včetně ocenění za nejlepší článek odborného časopisu (Velká Británie: David Davies 
Prize Winning Article). Všechna uvedená díla autorky (viz příloha), která byla citována 
v odborné zahraniční literatuře, tvoří přímou obsahovou součást monografie (viz vlastní text 
monografie včetně bibliografie). Monografie tak završuje dlouhodobý výzkum, který byl 
předtím postupně publikován a prezentován na předních světových univerzitách či fórech, 
např.: UC Berkeley School of Law (USA), prestižní konference American Society of 
International Law (USA/Washington D.C.), Trinity College Dublin (Irsko), NATO School 
(Německo/Oberammergau).  
Citovanost v zahraniční odborné literatuře (USA, Nizozemí, Kanada): Části monografie 
byly citovány v odborných cizojazyčných knihách (Martinus Nijhoff 
Publishers/Leiden/Boston) či v recenzovaných odborných časopisech (Dalhousie Journal of 
Legal Studies). 
Mimořádný zahraniční ohlas v mezinárodních organizacích či soudních institucích: 
citace v oficiálních dokumentech Organizace Spojených národů (New York) a v dokumentech 
mezinárodního soudu: Zvláštní soud pro Sierra Leone (Freetown), přímo o kterém monografie 
pojednává.  



• Ročenka Organizace spojených národů (OSN), publikována již od roku 1963 na 
základě rezoluce Valného shromáždění OSN (č. 1814). Vydavatel: New York, United 
Nations (USA). United Nations Juridical Yearbook 2010: 
http://legal.un.org/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByChapter/bibliography/2010/bi
bliography.pdf (citace na str. 661) 

• Zvláštní soud (Special Court for Sierra Leone) byl založen mezinárodní smlouvou 
mezi OSN a Sierra Leone. Special Court for Sierra Leone Outreach and Public 
Affairs Office : http://www.rscsl.org/Clippings/2010/2010-06/pc2010-6-15.pdf (citace 
na str. 21) 

Kromě řady univerzitních a dalších databází (USA, Velká Británie, Indie) je autorčina 
publikace uvedena i v prestižní knižní databázi Paláce míru v Haagu (Peace Palace Library): 
http://www.plinklet.com/plinklet/index.php?sid=related&ppn=32560231X. Peace Palace 
Library (http://www.peacepalacelibrary.nl/about/) je jednou z nejstarších a největších 
knihoven na světě specializovaných na mezinárodní právo. Knihovna slouží především 
soudcům a soudnímu personálu z Mezinárodního soudního dvora OSN, Stálého rozhodčího 
soudu a účastníkům Haagské akademie mezinárodního práva, stejně jako akademickým 
výzkumným pracovníkům z celého světa.  
Excelence v rámci oboru: recenze návrhu monografie vyzdvihující její přínos: „It shows an 
excellent knowledge of the relevant law and a commendable command of the relevant primary 
and secondary sources… Dr Uhlirova’s work will address this issue and in doing so, I believe 
that she will make a distinctive and significant contribution to our thinking and understanding 
of the law in this area and how it is developing. I think that the book would attract a ready 
market amongst universities, research institutes and tribunals – and not only international 
ones.“ Recenzoval: prof. R.Wilson Piotrowicz (Velká Británie/University of Wales 
Aberystwyth). 

 Katedra dějin státu a práva 

VOJÁČEK, Ladislav – Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN a kol., Vývoj soukromého 
práva na území českých zemí (I. díl). Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 s. Spisy PrF 
MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7 z projektu GAP408/10/0363, projekt 
VaV. 

VOJÁČEK, Ladislav – Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN a kol., Vývoj soukromého 
práva na území českých zemí (II. díl). Brno: Masarykova univerzita, 2012. 411 s. Spisy PrF 
MU č. 427 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6007-4 (projekt GAP408/10/0363). 

(loňská anotace, nominace jako celek) Monumentální dvoudílná práce vznikla jako výsledek 
řešení tříletého grantového úkolu. Je prvním podrobným zachycením vývoje soukromého 
práva na našem území, navíc dovedeným až na práh současnosti. Vedle členů Katedry dějin 
státu a práva PF MU, kteří zpracovali podstatnou část textu a koordinovali zpracování 
jednotlivých kapitol, se na ní podíleli badatelé z dalších právněhistorických pracovišť, 
brněnských kateder občanského a obchodního práva, praktičtí právníci a též kolegové z 
Rakouska a Polska. 



Katedra právní teorie 

ŠKOP, Martin. Právo a vášeň : Jazyk, příběh, interpretace. Brno: Masarykova univerzita, 
2011. 205 s. Řada teoretická. ISBN 978-80-210-5464-6. 

 Kniha „Právo a vášeň. Jazyk, příběh, interpretace“ jako jedna z prvních publikací v 
České republice přibližuje teoretické směry, které hledají souvislost mezi literární a právní 
interpretací. Představuje zkoumání práva nikoli jako nástroje, ale jako systém, jehož prvky lze 
interpretovat různým způsobem, a to nejen způsobem obvyklým a etablovaným v klasické 
právní vědě. Z tohoto pohledu je významné, jak právo působí, jak ovlivňuje či jak přesvědčuje 
své adresáty. Kniha tak přibližuje literární směry právní filosofie, a také nabízí alternativní 
metody interpretace a zkoumání práva. 

Katedra Trestního práva 

FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2014. 392 s. Spisy právnické fakulty, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 486. ISBN 978-
80-210-7416-3. 

 Jedná se o monografii, která je hlavním výstupem projektu GA ČR Dokazování v 
přípravném řízení, jehož byl autor řešitelem (GAP408/12/0163, projekt VaV). Originálním 
způsobem zpracovává závažné a aktuální téma, a to i z hlediska připravované rekodifikace 
trestního práva procesního, takto dosud nezpracované. Monografie formuluje model řešení 
právní regulace dokazování v přípravném řízení a postupy policejního orgánu před jeho 
zahájením. Model byl vytvořen kritickou analýzou teoretických východisek právní regulace v 
České republice a jejich reflexí v aplikační praxi, s přihlédnutím k vybraným zahraničním 
právním regulacím. 

Ústav práv a technologií 

POLČÁK, R.: Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. editece 
Téma. ISBN 978-80-87284-22-3. 

Monografie Internet a proměny práva je první česky psanou vědeckou publikací 
zpracovanou na téma metodologie a teorie práva informačních a komunikačních technologií. 
Systematicky rozebírá ontologii, gnoseologii a axiologii regulatorních fenoménů souvisejících 
s využitím pokročilých informačních a komunikačních technologií. Kniha se stala základním 
pramenem tohoto oboru v České republice a je hojně citována odbornými publikacemi i 
kvalifikačními pracemi. Metoda, která je v monografii rozebrána, posloužila též za základ 
zákona o kybernetické bezpečnosti, který je první komplexní právní úpravou fenoménu 
bezpečnosti informačních sítí v zemích EU. V roce 2013 byla této monografii udělena cena 
děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity její autor získal v témže roce ocenění 
Právník roku. 

Katedra ústavního práva a politologie 

MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 616 s. Lidská práva. ISBN 
978-80-7478-502-3. 



Kniha Politická práva je druhým svazkem tohoto cyklu knih Pavla Molka o základních 
právech, a tedy vlastně „volným pokračováním“ knihy Právo na spravedlivý proces. Její 
struktura vychází z autorova vnímání politických práv. Ta vnímá jako ta práva, která 
jednotlivci umožňují interakci s ostatními členy svého společenství, například tím, že s nimi 
komunikuje prostřednictvím svých projevů (kapitola 2), že se s nimi dočasně shromažďuje 
(kapitola 4) či trvaleji sdružuje (kapitola 5), a samozřejmě i tím, že se podílí na správě 
veřejných věcí, ať už peticemi (kapitola 3), volbami (kapitola 6), či jinými formami (kapitola 
7), popřípadě se zasadí formou občanského odporu (kapitola 8) o ochranu demokracie, je-li 
ohroženo její fungování. Všemi kapitolami se pak prolínají pojmy demokratické společnosti, 
společenské smlouvy, plurality a svobodné soutěže politických sil, stejně jako otazník nad 
reálností uplatňování politických práv ve 21. století. Kniha (a spolu s ní celý cyklus) je 
novátorská v tom, že na rozdíl od dosavadní právnické produkce propojuje různé úrovně 
ochrany lidských práv (univerzální, regionální, EU, Listina základních práv a svobod a 
zákony) a zároveň propojuje zakotvení v právních předpisech s rozsáhlými rozbory judikatury 
Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních a zahraničních 
rozhodovacích orgánů. Knize se dočkalo příznivé recepce v recenzích1, je i hojně citována2.  

KOSAŘ, David. Inclusion before Exclusion or Vice Versa: What the Qualification Directive 
and the Court of Justice Do (Not) Say. International journal of refugee law, Oxford, Oxford 
University Press, Spojené království. ISSN 0953-8186, 2013, vol. 25, no. 1, s. 87-119. 

Tento článek představuje nejaktuálnější studii o komplexním vztahu inkluzivní a 
vylučující klauzule z definice uprchlíka a má přesahy rovněž do práva Evropské unie a 
mezinárodního trestního práva. Článek byl publikován v nejrenomovanějším odborném 
časopise v oboru uprchlického práva, který je vydáván prestižním nakladatelstvím Oxford 
University Press. Jeho význam dosvědčuje jeho vysoká citovanost a zařazení v podstatě ve 
všech klíčových publikacích o uprchlickém a cizineckém právu, které vyšly po roce 2013, a to 
nejen v anglicky psané literatuře3, ale i ve frankofonních4 a germánských5 zemích. Tento 
článek byl citován i v americké odborné literatuře6 a dále byl zařazen mezi klíčové články v 
oblasti uprchlického práva v nejnovějším vydání online kompendia „Refugee Law Reader“ 7. 

 

 

 

 
                                                           
1 BENÁK, J. Pavel Molek: Politická práva, Časopis pro právní vědu a praxi, 3/2015 (projednáváno redakční 
radou). 
2 Například GRYGAR, T. O (ne)možnosti členství cizinců v politických stranách v České republice, Časopis pro 
právní vědu a praxi, 4/2014, s. 352- 359, na s. 355, 356, 357. 
3 Srov. např. Samantha Velutti, Reforming the Common European Asylum System — Legislative developments 
and judicial acitivsm of European Courts, (Springer 2014), str. 50; Clara Smyth, European Asylum Law and the 
Rights of the Child, Routledge, 2014, str. 91; či Steve Peers, Violeta Moreno-Lax, Madeline Garlick, Elspeth 
Guild, EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition 3 (Immigration and 
Asylum Law and Policy in Europe (Brill, 2015), str. 82. 
4 Srov. V. Chetail, C. Laly-Chevalier, Asile et extradition Théorie et pratique de l’exclusion du statut de réfugié, 
Bruylant, 2014), str. 20, 21 a 22 
5 Srov. Philipp Wenholz, Ausnahmen vom Schutz vor Refoulement im Völkerrecht (BWV 2013), str. 144 and 
146. 
6 Srov. Jennifer Bond, Principled Exclusion: A Revised Approach to Article1(F)(a) of the Refugee Convention, 
35 Michigan Journal of International Law 15 (2013), str. 20. 
7 Srov. Refugee Law Reader, Part VI.2.2.1 Harmonization of the 1951 Geneva Convention Refugee Definition, 
February 2015. 



Zápis č. 2/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 14. 9. 2015 
 
 

 Č.j.: MU-IS/90474/2015/280984/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, prof. Gregorová, doc. Kotásek, doc. Škop, 
doc. Radvan, dr. Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová 
Host: Mgr. Špirudová – vedoucí CCV. 
Omluva: doc. Ronovská (SZZk) 
 
Program:  

1. Kontrola úkolů 
2. Vědecká rada – přehled stavu řízení (Mgr. Ing. Jaroš) 
3. Stav celoživotního vzdělávání, LL.M. a MPA., a další kurzy, přijímací řízení, plán 

kurzů CŽV pro podzim 2015 (Mgr. Špirudová, proděkan Svatoň) 
4. Příp. novela vysokoškolského zákona (proděkan Svatoň) 
5. Různé 

 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
• Opatření děkana ke specifickému výzkumu, vyhlášení soutěže o podporu výzkumných 

aktivit  – proděkanka Gregorová sdělila, že výzva rektora má být vyhlášena v úterý 15. 9. 
2015. Ihned po vyhlášení soutěže rektorem bude vydáno Opatření děkana PrF MU č. 6/ 
2015, které bude zveřejněno na webu PrF na úřední desce.  

• Akreditace nového oboru – vzhledem k nepřítomnosti proděkana Škopa nebylo zatím 
projednáno.  

• Dny práva – příprava konference probíhá, jsou odesílány pozvánky významným 
absolventům PrF MU. 

• Dlouhodobý záměr PrF  –příprava probíhá. Termín pro odevzdání podkladů z kateder je 
9. 10. 2015. Dlouhodobý záměr MU je již zpracován v 7. verzi. Diskuze stále probíhá, 
nejsou již zásadní připomínky. 

• Spolupráce s portálem kurzy.cz – jednání úspěšně probíhá. Zajišťuje tajemnice Ing. 
Přikrylová.  

• Předměty převedené z ÚDVIS – doc. Svatoň sdělil, že pedagogické působení 
v předmětech ÚDVIS je zajištěno a smluvně vyřešeno.  

• Pokyn děkana pro podání žádosti o podporu akce pořádané spolkem – proděkan 
Radvan připravil návrh pokynu, kterým se stanoví pravidla pro poskytování podpory 
akcím. Současně vypracoval formulář žádosti o poskytnutí podpory. Žádost bude 
adresována proděkanu Radvanovi, o poskytnutí podpory rozhodne kolegium děkana. 
Proděkan zdůraznil, že podpora se vztahuje pouze na aktivity spolků, zákon zakazuje 
působení náboženských a politických hnutí na fakultě. Podporou spolkových akcí je již 
poskytnutí místnosti. Poskytnutí další podpory je třeba vždy projednat.  
Závěr:  kolegium s návrhem pokynu souhlasí. Pokyn bude vydán s účinností od 15. 9. 
2015. 

• Akce „běh fakultou“ – uskuteční se 30. 9. 2015. Proděkanka Jurníková žádá prod. 
Radvana o dohled nad akcí. Nejpozději týden před konáním akce je třeba projednat celou 
její podobu a průběh. Na dopoledne 30. 9. 2015 bude vyhlášeno děkanské volno. Děkanka 
převezme záštitu nad akcí.  



ad 2. 
Vědecká rada, přehled stavu kvalifikačních řízení 
Proděkan Kotásek informoval o stavu kvalifikačních řízení: 

V roce 2015 byla ukončena 3 habilitační řízení:  
- doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D. (jmenování k 1. 1. 2015, obor Trestní právo) 
- doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (jmenování k 1.6.2015, obor Ústavní 

právo a státověda) 
- doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (jmenování k 1. 9. 2015, obor Trestní právo) 

Zpětvzetí uchazečem: 
- JUDr. Miloš Matula, CSc. (zpětvzetí k 10. 7. 2015, obor Správní právo a právo 

životního prostředí)  

Současný stav: 

Zahájená a probíhající habilitační řízení: 
JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. (zahájeno 17. 12. 2014) 

- Obor Správní právo a právo životního prostředí  
- posuzováno habilitační komisí (2 odevzdané posudky) 

Zahájená a probíhající řízení ke jmenování profesorem: 
doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. 

- obor Právo Evropské unie 
- řízení zahájeno 18. 3. 2015.  

Dne 1. prosince 2015 se koná zasedání Vědecké rady PrF, na němž se uskuteční habilitační 
přednáška JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D., a přednáška v rámci profesorského řízení doc. et 
doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D.  
Na habilitační řízení se v současné době připravují JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D., JUDr. Ing. 
Josef Šilhán, Ph.D., JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., JUDr. Petr Lavický, Ph.D., a 
JUDr. Pavel Salák, Ph.D. 

Závěr:  kolegium bere na vědomí.  
 
ad 3. 
Stav celoživotního vzdělávání  
Na jednání kolegia byla přizvána vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Mgr. Špirudová. 
Předložila písemnou zprávu, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Seznámila kolegium 
s kalendářem akcí připravených na podzimní semestr 2015. V této souvislosti uvedla, že byl 
zaznamenán obrovský nárůst poptávky po kurzu Právní minimum pro překladatele a 
tlumočníky. Jako komplikaci zmínila, že místnost č. 038 bývá občas blokována výukou a 
semináře CCV se musí odkládat.  
Úkol: prověřit možnosti rezervací uč. 038 jinými osobami.  

Akreditace 
Jak vyplývá z předložené zprávy, v srpnu 2015 byla PrF MU udělena akreditace pro 
vzdělávání úředníků k 5 seminářům, nyní je v řízení akreditace 2 seminářů a další 2 
akreditace jsou připravovány. Proděkan Radvan doporučuje před podáním žádostí o akreditaci 
nejprve semináře posoudit, aby nebyly akreditovány a vzápětí se rušily z důvodu nízké 
návštěvnosti. Proděkan Svatoň znovu připomněl, že musí v tomto směru fungovat 
komunikace mezi katedrami a CCV. 
 
 



LLM., MPA 
Zatím není známo, jako se bude situace vyvíjet dle novelizovaného zákona o vysokých 
školách. V současné době je celkový počet posluchačů LL.M. studia 46, MPA 17. O oba 
programy je trvalý zájem. Připravuje se propagace na jarní semestr 2016. 
 
Posudky a stanoviska  
Na jaře loňského roku bylo pozastaveno vypracovávání posudků a stanovisek pracovníky 
fakulty. Mgr. Špirudová se dotázala, zde se bude v této oblasti postoj fakulty měnit, nebo 
tento stav bude trvat i nadále. Proděkan Škop doporučuje věnovat se spíše obecným 
vyjádřením, než řešit konkrétní spory, kde vzniká problém konfliktu. Nezanedbatelná je i 
otázka odpovědnosti.  
Závěr:  kolegium se shodlo, že fakulta zatím setrvá na předcházejícím stanovisku, tj. že PrF 
MU nebude vypracovávat posudky a stanoviska v rámci jednotlivých sporných kauz. Souhlasí 
s možností zpracovávat pouze právní názor či vyjádření obecného charakteru, je však nutné 
zjistit zájem akademiků podílet se na této činnosti, finanční rentabilnost a náročnost, možnost 
krytí odpovědnosti za škodu pojištěním. Další možností je pak využívání tzv. smluvního 
výzkumu.  
Závěr:  po zjištění rozhodných skutečností se bude kolegium otázkou dalšího postupu zabývat 
v rámci následujících jednání.  
Úkol: tajemnice Ing. Přikrylová zjistí možnosti pojištění (krytí odpovědnosti za škodu ve 
smyslu § 2950 ObčZ) a další podmínky této činnosti na fakultě.  
 
ad 4. 
Případná novela vysokoškolského zákona 
Proděkan Svatoň sdělil, že návrh novely zákona o vysokých školách v prvním čtení prošel. 
Schvalování bylo pozastaveno při nástupu nové ministryně školství. 
 
ad 5. 
Různé 
 
proděkan Kotásek 
předložil kolegiu aktualizovaný přehled nominací na excelentní díla (2010 – 2014) pro 
hodnocení v pilíři II podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a 
hodnocení výsledků ukončených programů (viz příloha č. 2). Nominovaných je 7 děl.  

Závěr:  Kolegium nominace vyhodnotilo a stanovilo následující pořadí:  

1. Uhlířová Kateřina – katedra mezinárodního a evropského práva 
2. Kosař David – katedra ústavního práva a politologie  
3. Škop Martin – katedra právní teorie  
4. Molek Pavel – katedra ústavního práva a politologie 
5. Polčák Radim – Ústav práva a technologií 
6. Fryšták Marek – katedra trestního práva 
7. Vojáček Ladislav, Schelle Karel, Tauchen Jaromír – katedra dějin státu a práva 

(záloha). 
 
děkanka 
• Kolegium se zabývalo rozdělením účasti členů vedení fakulty na promocích absolventů 

PrF dne 4. listopadu 2015. Rozpis bude předán studijnímu oddělení.  
 



• Děkanka obdržela e-mailem informaci o veletrhu studií EU Studies Fair 2016, který se 
bude konat ve dnech 5. – 6. února 2016 v Bruselu. Kolegium diskutovalo možnost 
prezentace DSP s účastí zástupce fakulty.  
Závěr:  kolegium navrhuje účast nabídnout JUDr. Kudrové a Mgr. Vitoulovi. Účastníci si 
po poradě s proděkanem připraví prezentaci o fakultě na tuto akci a zejména zjistí reálné 
možnosti na místě samém.  

 
• Studijní odbor MU vyzval studijní odd. fakult k aktualizaci členů ubytovací komise pro 

akademický rok 2015/2016.  
Závěr:  bude předáno AS PrF k nominaci členů. 

 
• Kolegium se zabývalo výzvou prorektorky Rozehnalové k nominaci člena za PrF do 

Programové rady Univerzitního centra v Telči. Úkolem rady bude zlepšení 
komunikace UCT s jednotlivými pracovišti fakult a zlepšení využívání kapacity UCT. 
Závěr:  kolegium navrhuje děkance nominovat doc. JUDr. Ing. Michala Radvana, Ph.D.  

 
• Děkanka obdržela návrh na udělení mimořádného stipendia ze stipendijního fondu za 

digitalizaci tzv. Vážného a Bohuslavovy sbírky.  
Úkol: ukládá se proděkanu Kotáskovi prověřit otevření digitální knihovny a judikatury 
proverepublikového NS a NSS, tzv. Vážného a Bohuslavovy sbírky. Ukládá se 
proděkance Gregorové prověřit návrh na vyplacení stipendia za digitalizaci sbírek.  

  
• Děkanka informovala kolegium, že rektor vyzývá akademickou obec k debatě o 

vstřícných opatřeních MU směrem k uprchlík ům, zejména v oblastech edukačních 
záležitostí, sociálních záležitostí, právních analýz, odborného poradenství, apod. 
Koordinací uprchlické agendy na úrovni MU a komunikací s Ministerstvem vnitra ČR 
pověřil prorektora Malého. Děkanka e-mailem informovala prorektora Malého o 
možnostech spolupráce a poskytování odborné pomoci pracovníky a studenty PrF.  
Závěr:  kolegium s podporou souhlasí, ale je třeba stanovit, jakou formou bude 
poskytována. Zájemci se mohou do pomoci zapojit v rámci neziskových organizací. 

 
• Kolegium se znovu zabývalo hodnocením monografie Kolegiální orgány ve veřejné 

správě autorů Kadečka a kol., a hodnocením ediční rady, která se jednotně shodla na tom, 
že práce nemá charakter vědecké monografie a chybí jednotící linie. Vzhledem k tomu, že 
výstup nebyl splněn řádně a včas, nemůže být vyplacena odměna.  
Závěr:  
o Kolegium souhlasí s doporučením ediční rady. Navrhuje vrátit dílo autorům 

k přepracování, neboť práce nesplňuje parametry vědecké monografie. Je nutné 
odstranit nesourodost a další nedostatky uvedené v posudcích.  

o Vzhledem k tomu, že výstup projektu nebyl splněn ani v náhradním termínu, kolegium 
souhlasí, že odměny nemohou být vyplaceny.  

o Děkanka vyzvala kolegium k hlasování o tomto stanovisku s výsledkem: 5 členů 
kolegia se vyjádřilo pro, 2 se hlasování zdrželi.  

  
• Na základě informace proděkana Kotáska o výzvě proděkanů humanitních fakult , 

kterou obesílají proděkany ostatních humanitně zaměřených fakult MU, aby se připojili 
k petici proti dlouhodobé diskriminaci humanitních oborů a preferenci přírodovědných 
oborů, proběhla diskuse o této výzvě. Peticí chtějí rektora MU a prorektory znovu 
upozornit na specifické potřeby a význam společenských a humanitních oborů v rámci 
vnitrouniverzitní i státní politiky výzkumu.  



Závěr:  proděkan Kotásek se za PrF připojí k humanitním fakultám. 
 

proděkan Svatoň 
• připomněl, že organizační změny v ÚDVIS a CŽV je třeba zakotvit také do Statutu PrF.  

Úkol: proděkan Svatoň připraví ve spolupráci s tajemnicí fakulty aktualizované znění 
Statutu PrF k předložení Akademickému senátu. 

 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: doc. Selucká  
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1.  Kalendář akcí – podzimní semestr 2015  

- jednodenní komerční semináře (www.law.muni.cz/seminare) 
- roční kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky 
- roční Kurz práva pro daňové poradenství 
- v přehledu nejsou zahrnuty pronájmy místnosti 038 

září 

 
11. 9. 2015 

 

 
Teorie práva (v rámci kurzu Právní minimum pro 
překladatele a tlumočníky) 

prof. JUDr. M. Večeřa, CSc. 
 

 
 

25. 9. 2015 
 

Občanské právo – pokračování (v rámci Kurzu 
práva pro daňové poradenství) 

prof. JUDr. J. Fiala, CSc. 
 

Právnické a fyzické osoby, právní jednání 
(v rámci kurzu Právní minimum pro překladatele a 
tlumočníky) 

JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

říjen 

9. 10. 2015 Občanský soudní řád (v rámci kurzu Právní 
minimum pro překladatele a tlumočníky) 

JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

15. 10. 2015 akreditovaný seminář:  

Řízení dle stavebního zákona 

JUDr. A. Kliková, Ph.D. 

 

16. 10. 2015 

 

Rodinné právo (v rámci kurzu Právní minimum pro 
překladatele a tlumočníky) 

JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

Obchodní právo podle NOZ (v rámci Kurzu práva 
pro daňové poradenství) 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

20. 10. 2015 akreditovaný seminář: Místní poplatky a jejich 
správa podle daňového řádu 

doc. JUDr. Ing. M. Radvan, 
Ph.D. 

 
21. 10. 2015 

 
seminář: Jak uzavírat obchodní smlouvy a 
smluvně se zabezpečit proti obchodním rizik ům 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

 
22. 10. 2015 

LLM a MPA – Examination Board meeting  

26. 10. 2015 LLM a MPA: jednání Akademické rady programu  

 seminář: Správní řízení podle správního řádu s 
důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a 

doc. JUDr. S. Skulová, Ph.D. 



27. 10. 2015 postupu 

 
30. 10. 2015 

 

Závazkové právo (v rámci kurzu Právní minimum 
pro překladatele a tlumočníky) 

 
JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

Obchodní právo podle NOZ (v rámci Kurzu práva 
pro daňové poradenství) 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

listopad 

 
4. 11. 2015 

 

seminář: Posuzování vlivu na životní prostředí 

 
doc. JUDr. I. Jančářová, Ph.D. 
doc. JUDr. I. Průchová, CSc. 
JUDr. V. Vomáčka, Ph.D. 

 
5. 11. 2015 

akreditovaný seminář: Trestní odpovědnost 
úředních osob. Úřední osoba v trestním řízení. 

doc. JUDr. M. Fryšták, Ph.D. 
doc. JUDr. J. Kuchta, CSc. 

 
11. 11. 2015 

 
seminář: Následky porušení smlouvy 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

20. 11. 2015 Obchodní korporace (v rámci Kurzu práva pro 
daňové poradenství) 

 
prof. JUDr. J. Pokorná, CSc. 

 

23. 11. 2015 

seminář: 

Vybrané otázky hospodářské kriminality  

doc. JUDr. M. Fryšták, Ph.D. 
doc. JUDr. J. Kuchta, CSc. 

 
25. 11. 2015 

 
seminář: Náhrada škody v obchodní praxi 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

 
 

26. 11. 2015 

 
seminář: Daň z nemovitých věcí 

 
doc. JUDr. Ing. M. Radvan, 
Ph.D. 

 
promoce absolventů programu LLM a MPA 

 

 
27. 11. 2015 

Základy správního práva (v rámci kurzu Právní 
minimum pro překladatele a tlumočníky) 

 
JUDr. J. Jurníková, Ph.D. 

Prosinec 

11. 12. 2015 Věcná práva (v rámci kurzu Právní minimum pro 
překladatele a tlumočníky) 

JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

Leden 

8. 1. 2015 Cizinecké právo (v rámci kurzu Právní minimum 
pro překladatele a tlumočníky) 

JUDr. J. Jurníková, Ph.D. 

11. 1. – 15. 1. týdenní bloková výuka: Angličtina (v rámci kurzu  



Právní minimum pro překladatele a tlumočníky) 

18. 1. – 22. 1.  týdenní bloková výuka: Němčina (v rámci kurzu 
Právní minimum pro překladatele a tlumočníky) 

 

25. 1. – 29.1. týdenní bloková výuka: Francouzština (v rámci 
kurzu Právní minimum pro překladatele a 
tlumočníky) 

 

 
 
2.  Akreditované semináře  
 
Ke dni 18. 8. 2015 získala Právnická fakulta MU od Ministerstva vnitra ČR nové akreditace pro 
vzdělávání úředníků k těmto seminářům: 

- Přístup k informacím veřejné správy a ochrana osobních údajů v činnosti veřejné správy 
(zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o ochraně osobních údajů a předpisy 
související) (doc. Skulová, dr. Kolman) 

- Vodní zákon, vodoprávní řízení (doc. Průchová, dr. Kliková) 
- Obchodní smlouvy (dr. Šilhán) 
- Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem (ve světle občanského zákoníku č. 82/2012 Sb.) (doc. 
Skulová, dr. Kadečka) 

- Soudní kontrola veřejné správy (soudní řád správní, část V. občanského soudního řádu, 
zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů a předpisy související) (prof. Průcha, dr. 
Sedláček, dr. Kadečka) 
 

Semináře, jejichž akreditace je v řízení: 

- Místní poplatky a jejich správa podle daňového řádu 
- Daň z nemovitých věcí 

 

Podklady pro akreditaci jsou připravovány pro tyto semináře: 

- Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (doc. Jančářová, doc. Průchová, dr. 
Vomáčka) 

- Správní řízení podle správního řádu s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a 
postupu (doc. Skulová) 
 

 

3.  Programy LLM a MPA 
 

LLM v aktuálních číslech: 

3. semestr 16 počet přerušených posluchačů 6 

4. a vyšší semestr 3 CELKOVÝ PO ČET 
POSLUCHAČŮ 

46 
absolventi  9 + (12) 



(obhajoby 06 + 09/2015) 

 
- Studijní povinnosti splnilo a disertační práci v programu LLM v červnu 2015 úspěšně obhájilo 

9 posluchačů.  
- 12 posluchačů požádalo o náhradní termín odevzdání disertační práce a to k 20/08/2015.  
- Termín obhajob je stanoven na 23. září 2015. 

 
 

MPA v aktuálních číslech: 

absolventi 5 + (8) počet přerušených posluchačů 4 

CELKOVÝ PO ČET 
POSLUCHAČŮ 

17 

 
- Studijní povinnosti splnilo a disertační práci v programu MPA v červnu 2015 úspěšně obhájilo 

5 posluchačů.  
- 8 posluchačů požádalo o náhradní termín odevzdání disertační práce a to k 20/08/2015.  
- Termín obhajob je stanoven na 21. září 2015. 

 
LLM + MPA: Disciplinární řízení v číslech (stav k 09/09/2015): 

 zahájené řízení neukončené řízení 

LLM  
- 

 
1 

MPA  
- 

 
- 

 
Důležité termíny pro nadcházející období: 

- 21/09/2015: MPA – obhajoby disertačních prací 
- 23/09/2015: LLM – obhajoby disertačních prací 
- 22/10/2015: LLM + MPA: Zasedání Programové zkušební rady (Exam Board Meeting) 
- 26/10/2015: LLM + MPA: Zasedání Akademické rady (Academic Board Meeting) 
- 26/11/2015: LLM + MPA: Slavnostní promoce 
- 31/03/2016: LLM +MPA: Výroční zpráva pro britského partnera NTU 

 
Různé: 

- trvalý zájem o oba programy: v programu LLM evidujeme 44 zájemců, v případě 

programu MPA 26 zájemců.  

 
4.  Plánované činnosti 

 
- září: propagační aktivity směřované do oblasti veřejné správy, tj.: 

o starostové měst a obcí, tajemníci měst a obcí, vedoucí oddělení a odborů magistrátů a 
městských úřadů 

o ředitelé krajských úřadů, vedoucí odborů krajských úřadů 



o členové zastupitelstev obcí a krajů 
 

- září a říjen: propagace seminářů u dalších cílových skupin, zejména pak: 
o úřady veřejné správy 
o úřady státní správy 
o absolventi MU  
o advokáti 
o management obchodních společností 
o architekti 
o ad. 

 

- říjen - prosinec: tvorba nabídky pro období jarního semestru 2016 

 
 
 

V Brně dne 10. září 2015 
 
 

Mgr. Naďa Špirudová 
vedoucí CCV 



Příloha č. 2 
 
 

Nominace na excelentní díla (2010 – 2014) pro hodnocení v pilíři II 
podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a 
hodnocení výsledků ukončených programů pro kolegium děkanky 14. 
září 2015 

Katedra mezinárodního a evropského práva 

UHLÍŘOVÁ, Kateřina. Head of State Immunity in International Law. The Charles Taylor 
Case before the Special Court for Sierra Leone. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 
172 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 467 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6717-
2. 

V současném mezinárodním právu přetrvává střet závazků plynoucích 
z mezinárodního trestního práva (trestní odpovědnost za páchání zločinů podle mezinárodního 
práva: válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocida) s existencí imunit vrcholných 
představitelů státu. Práce se zaměřuje na případ bývalého liberijského prezidenta Charlese 
Taylora, který byl Zvláštním soudem pro Sierra Leone odsouzen za válečné zločiny a zločiny 
proti lidskosti. Jedná se o první hlavu státu, která byla odsouzena mezinárodním soudem od 
konce druhé světové války. Do jaké míry působí (a měl by působit) výkon státní funkce jako 
překážka trestního postihu (výjimka z imunity) v případě, že dojde ke spáchání těch 
nejzávažnějších zločinů? Naznačuje praxe v jiných případech (F. Castro, A. Pinochet, S. 
Milošević) tendence k omezení rozsahu imunit či nikoliv? Je nějaký právní a praktický rozdíl 
ve stíhání vrcholných představitelů státu před vnitrostátními a mezinárodnímu soudy? 
Výjimečnost monografie tkví v tom, že v České republice poprvé uceleně odpovídá (nejen) na 
tyto komplexní otázky.  

Předložená cizojazyčná monografie není volně dostupná (tj. v prodeji na knižním 
trhu), byla vydána PrF MU v rámci projektu specifického výzkumu. Následující citovanost a 
ohlasy se však týkají přímo obsahu předložené monografie, neboť části monografie byly dříve 
v různé formě publikovány, ať již jako kapitola v odborné knize (M. K. Sinha (ed.), 
International Criminal Law and Human Rights) či jako odborné články v recenzovaných či 
impaktovaných časopisech (The Australian Law Journal, Aberystwyth Journal of World 
Affairs), včetně ocenění za nejlepší článek odborného časopisu (Velká Británie: David Davies 
Prize Winning Article). Všechna uvedená díla autorky (viz příloha), která byla citována 
v odborné zahraniční literatuře, tvoří přímou obsahovou součást monografie (viz vlastní text 
monografie včetně bibliografie). Monografie tak završuje dlouhodobý výzkum, který byl 
předtím postupně publikován a prezentován na předních světových univerzitách či fórech, 
např.: UC Berkeley School of Law (USA), prestižní konference American Society of 
International Law (USA/Washington D.C.), Trinity College Dublin (Irsko), NATO School 
(Německo/Oberammergau).  
Citovanost v zahraniční odborné literatuře (USA, Nizozemí, Kanada): Části monografie 
byly citovány v odborných cizojazyčných knihách (Martinus Nijhoff 
Publishers/Leiden/Boston) či v recenzovaných odborných časopisech (Dalhousie Journal of 
Legal Studies). 
Mimořádný zahraniční ohlas v mezinárodních organizacích či soudních institucích: 
citace v oficiálních dokumentech Organizace Spojených národů (New York) a v dokumentech 
mezinárodního soudu: Zvláštní soud pro Sierra Leone (Freetown), přímo o kterém monografie 
pojednává.  



• Ročenka Organizace spojených národů (OSN), publikována již od roku 1963 na 
základě rezoluce Valného shromáždění OSN (č. 1814). Vydavatel: New York, United 
Nations (USA). United Nations Juridical Yearbook 2010: 
http://legal.un.org/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByChapter/bibliography/2010/bi
bliography.pdf (citace na str. 661) 

• Zvláštní soud (Special Court for Sierra Leone) byl založen mezinárodní smlouvou 
mezi OSN a Sierra Leone. Special Court for Sierra Leone Outreach and Public 
Affairs Office : http://www.rscsl.org/Clippings/2010/2010-06/pc2010-6-15.pdf (citace 
na str. 21) 

Kromě řady univerzitních a dalších databází (USA, Velká Británie, Indie) je autorčina 
publikace uvedena i v prestižní knižní databázi Paláce míru v Haagu (Peace Palace Library): 
http://www.plinklet.com/plinklet/index.php?sid=related&ppn=32560231X. Peace Palace 
Library (http://www.peacepalacelibrary.nl/about/) je jednou z nejstarších a největších 
knihoven na světě specializovaných na mezinárodní právo. Knihovna slouží především 
soudcům a soudnímu personálu z Mezinárodního soudního dvora OSN, Stálého rozhodčího 
soudu a účastníkům Haagské akademie mezinárodního práva, stejně jako akademickým 
výzkumným pracovníkům z celého světa.  
Excelence v rámci oboru: recenze návrhu monografie vyzdvihující její přínos: „It shows an 
excellent knowledge of the relevant law and a commendable command of the relevant primary 
and secondary sources… Dr Uhlirova’s work will address this issue and in doing so, I believe 
that she will make a distinctive and significant contribution to our thinking and understanding 
of the law in this area and how it is developing. I think that the book would attract a ready 
market amongst universities, research institutes and tribunals – and not only international 
ones.“ Recenzoval: prof. R.Wilson Piotrowicz (Velká Británie/University of Wales 
Aberystwyth). 

 Katedra dějin státu a práva 

VOJÁČEK, Ladislav – Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN a kol., Vývoj soukromého 
práva na území českých zemí (I. díl). Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 s. Spisy PrF 
MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7 z projektu GAP408/10/0363, projekt 
VaV. 

VOJÁČEK, Ladislav – Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN a kol., Vývoj soukromého 
práva na území českých zemí (II. díl). Brno: Masarykova univerzita, 2012. 411 s. Spisy PrF 
MU č. 427 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6007-4 (projekt GAP408/10/0363). 

(loňská anotace, nominace jako celek) Monumentální dvoudílná práce vznikla jako výsledek 
řešení tříletého grantového úkolu. Je prvním podrobným zachycením vývoje soukromého 
práva na našem území, navíc dovedeným až na práh současnosti. Vedle členů Katedry dějin 
státu a práva PF MU, kteří zpracovali podstatnou část textu a koordinovali zpracování 
jednotlivých kapitol, se na ní podíleli badatelé z dalších právněhistorických pracovišť, 
brněnských kateder občanského a obchodního práva, praktičtí právníci a též kolegové z 
Rakouska a Polska. 



Katedra právní teorie 

ŠKOP, Martin. Právo a vášeň : Jazyk, příběh, interpretace. Brno: Masarykova univerzita, 
2011. 205 s. Řada teoretická. ISBN 978-80-210-5464-6. 

 Kniha „Právo a vášeň. Jazyk, příběh, interpretace“ jako jedna z prvních publikací v 
České republice přibližuje teoretické směry, které hledají souvislost mezi literární a právní 
interpretací. Představuje zkoumání práva nikoli jako nástroje, ale jako systém, jehož prvky lze 
interpretovat různým způsobem, a to nejen způsobem obvyklým a etablovaným v klasické 
právní vědě. Z tohoto pohledu je významné, jak právo působí, jak ovlivňuje či jak přesvědčuje 
své adresáty. Kniha tak přibližuje literární směry právní filosofie, a také nabízí alternativní 
metody interpretace a zkoumání práva. 

Katedra Trestního práva 

FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2014. 392 s. Spisy právnické fakulty, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 486. ISBN 978-
80-210-7416-3. 

 Jedná se o monografii, která je hlavním výstupem projektu GA ČR Dokazování v 
přípravném řízení, jehož byl autor řešitelem (GAP408/12/0163, projekt VaV). Originálním 
způsobem zpracovává závažné a aktuální téma, a to i z hlediska připravované rekodifikace 
trestního práva procesního, takto dosud nezpracované. Monografie formuluje model řešení 
právní regulace dokazování v přípravném řízení a postupy policejního orgánu před jeho 
zahájením. Model byl vytvořen kritickou analýzou teoretických východisek právní regulace v 
České republice a jejich reflexí v aplikační praxi, s přihlédnutím k vybraným zahraničním 
právním regulacím. 

Ústav práv a technologií 

POLČÁK, R.: Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. editece 
Téma. ISBN 978-80-87284-22-3. 

Monografie Internet a proměny práva je první česky psanou vědeckou publikací 
zpracovanou na téma metodologie a teorie práva informačních a komunikačních technologií. 
Systematicky rozebírá ontologii, gnoseologii a axiologii regulatorních fenoménů souvisejících 
s využitím pokročilých informačních a komunikačních technologií. Kniha se stala základním 
pramenem tohoto oboru v České republice a je hojně citována odbornými publikacemi i 
kvalifikačními pracemi. Metoda, která je v monografii rozebrána, posloužila též za základ 
zákona o kybernetické bezpečnosti, který je první komplexní právní úpravou fenoménu 
bezpečnosti informačních sítí v zemích EU. V roce 2013 byla této monografii udělena cena 
děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity její autor získal v témže roce ocenění 
Právník roku. 

Katedra ústavního práva a politologie 

MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 616 s. Lidská práva. ISBN 
978-80-7478-502-3. 



Kniha Politická práva je druhým svazkem tohoto cyklu knih Pavla Molka o základních 
právech, a tedy vlastně „volným pokračováním“ knihy Právo na spravedlivý proces. Její 
struktura vychází z autorova vnímání politických práv. Ta vnímá jako ta práva, která 
jednotlivci umožňují interakci s ostatními členy svého společenství, například tím, že s nimi 
komunikuje prostřednictvím svých projevů (kapitola 2), že se s nimi dočasně shromažďuje 
(kapitola 4) či trvaleji sdružuje (kapitola 5), a samozřejmě i tím, že se podílí na správě 
veřejných věcí, ať už peticemi (kapitola 3), volbami (kapitola 6), či jinými formami (kapitola 
7), popřípadě se zasadí formou občanského odporu (kapitola 8) o ochranu demokracie, je-li 
ohroženo její fungování. Všemi kapitolami se pak prolínají pojmy demokratické společnosti, 
společenské smlouvy, plurality a svobodné soutěže politických sil, stejně jako otazník nad 
reálností uplatňování politických práv ve 21. století. Kniha (a spolu s ní celý cyklus) je 
novátorská v tom, že na rozdíl od dosavadní právnické produkce propojuje různé úrovně 
ochrany lidských práv (univerzální, regionální, EU, Listina základních práv a svobod a 
zákony) a zároveň propojuje zakotvení v právních předpisech s rozsáhlými rozbory judikatury 
Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních a zahraničních 
rozhodovacích orgánů. Knize se dočkalo příznivé recepce v recenzích1, je i hojně citována2.  

KOSAŘ, David. Inclusion before Exclusion or Vice Versa: What the Qualification Directive 
and the Court of Justice Do (Not) Say. International journal of refugee law, Oxford, Oxford 
University Press, Spojené království. ISSN 0953-8186, 2013, vol. 25, no. 1, s. 87-119. 

Tento článek představuje nejaktuálnější studii o komplexním vztahu inkluzivní a 
vylučující klauzule z definice uprchlíka a má přesahy rovněž do práva Evropské unie a 
mezinárodního trestního práva. Článek byl publikován v nejrenomovanějším odborném 
časopise v oboru uprchlického práva, který je vydáván prestižním nakladatelstvím Oxford 
University Press. Jeho význam dosvědčuje jeho vysoká citovanost a zařazení v podstatě ve 
všech klíčových publikacích o uprchlickém a cizineckém právu, které vyšly po roce 2013, a to 
nejen v anglicky psané literatuře3, ale i ve frankofonních4 a germánských5 zemích. Tento 
článek byl citován i v americké odborné literatuře6 a dále byl zařazen mezi klíčové články v 
oblasti uprchlického práva v nejnovějším vydání online kompendia „Refugee Law Reader“ 7. 

 

 

 

 
                                                           
1 BENÁK, J. Pavel Molek: Politická práva, Časopis pro právní vědu a praxi, 3/2015 (projednáváno redakční 
radou). 
2 Například GRYGAR, T. O (ne)možnosti členství cizinců v politických stranách v České republice, Časopis pro 
právní vědu a praxi, 4/2014, s. 352- 359, na s. 355, 356, 357. 
3 Srov. např. Samantha Velutti, Reforming the Common European Asylum System — Legislative developments 
and judicial acitivsm of European Courts, (Springer 2014), str. 50; Clara Smyth, European Asylum Law and the 
Rights of the Child, Routledge, 2014, str. 91; či Steve Peers, Violeta Moreno-Lax, Madeline Garlick, Elspeth 
Guild, EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition 3 (Immigration and 
Asylum Law and Policy in Europe (Brill, 2015), str. 82. 
4 Srov. V. Chetail, C. Laly-Chevalier, Asile et extradition Théorie et pratique de l’exclusion du statut de réfugié, 
Bruylant, 2014), str. 20, 21 a 22 
5 Srov. Philipp Wenholz, Ausnahmen vom Schutz vor Refoulement im Völkerrecht (BWV 2013), str. 144 and 
146. 
6 Srov. Jennifer Bond, Principled Exclusion: A Revised Approach to Article1(F)(a) of the Refugee Convention, 
35 Michigan Journal of International Law 15 (2013), str. 20. 
7 Srov. Refugee Law Reader, Part VI.2.2.1 Harmonization of the 1951 Geneva Convention Refugee Definition, 
February 2015. 


