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O 

I?$7 N. B17&+&0 (1987) je absolventem a interním doktorandem Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze p:sobícím na kated!e trestního práva.  
V letech 2011–2012 studoval kriminologii a trestní justici na Právnické 
fakult4 Univerzity v Oxfordu (Exeter College). Absolvoval té; studijní pobyt 
na Gri@thov4 univerzit4 v Austrálii a n4kolik odborn5ch praxí, nap!íklad 
na Ú!ad4 prokuratury Mezinárodního trestního tribunálu pro genocidu ve 
Rwand4 a na policejních odd4leních v =echách, na Slovensku a v Austrálii. 
V4nuje se trestnímu právu, kriminologii a kriminalistice.

M&./1+ B$A(0 (1977) je profesorem evropského práva na College of Europe 
/ Collège d’Europe a v4deck5m pracovníkem Institutu evropského a srovná-
vacího práva Právnické fakulty Univerzity v Oxfordu. D!íve vyu3oval na 
univerzitách v Oxfordu, Torontu, Pa!í;i, Var9av4 a hostoval na !ad4 dal9ích 
po celé Evrop4. Extern4 p!edná9í na slovenské i 3eské Justi3ní akademii, 
stejn4 jako v profesním vzd4lávání pro !adu dal9ích institucí. Právo a mezi-
národní vztahy studoval v Praze, Bruselu, Cambridge, Brisbane, Oxfordu 
a na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Je autorem, spoluau-
torem 3i editorem deseti knih, dvou komentá!: a !ady 3lánk: v oblasti ev-
ropského práva, srovnávacího práva ve!ejného a právní teorie publikovan5ch 
po celém sv4t4 v 3e9tin4, angli3tin4, francouz9tin4 a n4m3in4, p!elo;en5ch 
také do rumun9tiny, pol9tiny, ru9tiny 3i 3ín9tiny. Jeho zatím poslední mono-
gra8i zab5vající se vyu;itím srovnávací argumentace v judikatu!e evrop-
sk5ch soud: vydává v roce 2013 nakladatelství Oxford University Press. 
Spoluzalo;il =eskou spole3nost pro evropské a srovnávací právo a zárove< 
jí p!edsedá. Spoluzalo;il Jiné právo a sna;í se stále je9t4 ob3as na n4j n43ím 
p!isp4t. V minulosti pracoval mimo jiné jako asistent p!edsedy soudu a ve-
doucí odd4lení dokumentace a analytiky Nejvy99ího správního soudu.

H(+(*1 B$*B0$,6 (1985) je asistentkou p!edsedkyn4 Nejvy99ího soudu 
a postgraduální studentkou na kated!e mezinárodního a evropského práva 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Vystudovala právo na Právnické 
fakult4 (Mgr. 2010), mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakult4 so-
ciálních studií Masarykovy univerzity (Bc. 2009, Mgr. 2011) a magister-
sk5 program „Contentieux européen“ na Univerzit4 v Lucemburku (LL.M. 
2012). Absolvovala studijní pobyty na Univerzit4 v Bergenu, St!edoevropské 
univerzit4 v Budape9ti a Evropském univerzitním institutu ve Florencii.  
V letech 2008–2009 pracovala v Sekci pro p!edsednictví =eské republiky  
v Rad4 Evropské unie jako sty3ná koordinátorka polsk5ch delegací. V letech 
2009–2011 p:sobila jako poradkyn4 pro evropské právo na zahrani3ním 
odd4lení Nejvy99ího soudu.



J17$CD7 H$%60 (1977) je 3lenem katedry trestního práva Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze; zárove< p:sobí jako asistent soudce Ústavního 
soudu =R se zam4!ením na trestn4právní agendu. Je spoluautorem u3ebnic, 
autorem monogra8e na téma úmysln5ch usmrcení a dále autorem p!ibli;n4 
dvou desítek odborn5ch 3lánk: a del9ích statí z oblasti trestního práva hmot-
ného a kriminologie.

J&%D KC(. (1976) je zástupcem vládního zmocn4nce pro zastupování =eské 
republiky p!ed Evropsk5m soudem pro lidská práva. Na Univerzit4 Karlov4 
v Praze vystudoval Právnickou fakultu (Mgr. 2001, JUDr. 2003, Ph.D. 
2007) a Institut politologick5ch studií Fakulty sociálních v4d (Bc. 2000, 
Mgr. 2003). Publikoval v 3esk5ch politologick5ch a právnick5ch 3asopi-
sech, v poslední dob4 p!edev9ím p!ísp4vky t5kající se aktuální judikatu-
ry Evropského soudu pro lidská práva. P!íle;itostn4 p!edná9í zejména na 
Justi3ní akademii a na 3esk5ch právnick5ch fakultách. 

Z)(*E0 KF/* (1973) je docentem katedry teorie práva Právnické fakul-
ty Univerzity Karlovy v Praze a soudcem Nejvy99ího správního soudu. 
Absolvoval právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1997, v roce 2001 
Ph.D.) a Michiganské univerzity v Ann Arbor, USA (2002 LL.M., v roce 
2006 S.J.D.). Pravideln4 vyu3uje na univerzitách v USA, Velké Británii  
a Chorvatsku, pro soudce p!edná9í v =esku a na Slovensku, v Moldavsku, 
Makedonii a Chorvatsku. Je autorem, spoluautorem 3i editorem 9esti knih, 
jednoho komentá!e a desítek 3lánk: v oblasti právní teorie, ústavního prá-
va a srovnávacího práva ve!ejného publikovan5ch v 3e9tin4 a angli3tin4, 
p!elo;en5ch také do ru9tiny, arab9tiny a 3ín9tiny. V roce 2011 vy9la jeho 
první monogra8e v angli3tin4, popisující transformaci právního my9lení ve 
st!ední Evrop4 (Ge Judiciary in Central and Eastern Europe. Mechanical 
Jurisprudence in Transformation? Kluwer 2011). P!ispívá na blog Jiné právo. 

J1* L1H60 (1984) je Lawrence A. Wien Fellow (Columbia Law School) 
a postgraduálním studentem na kated!e obchodního práva Právnické fakul-
ty Masarykovy univerzity, kde sou3asn4 extern4 p!edná9í. V sou3asnosti p:-
sobí v advokátní kancelá!i Kocián >olc Bala9tík, advokátní kancelá!, s. r. o. 
V letech 2008 a 2009 p:sobil coby asistent p!edsedkyn4 Nejvy99ího soudu. 
Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (Mgr. 2008, JUDr. 
2010),  Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity (Bc.) a Kolumbijskou 
univerzitu v New Yorku (LL.M. 2010). Ze zahrani3ních studijních pobyt: 
lze zmínit pobyt na John Marshall Law School v Chicagu, Central European 
University v Budape9ti nebo Humboldtov4 univerzit4 v Berlín4. Je 3lenem re-
dakce Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek. Pravideln4 publikuje v ob-
lasti obchodního, a p!edev9ím pak korpora3ního práva. 

P1,(+ M$+(0 (1980) je od roku 2003 asistentem soudce Nejvy99ího správ-
ního soudu a od roku 2009 také odborn5m asistentem na kated!e ústavního 
práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, od roku 2010 
je pravideln4 hostujícím p!edná9ejícím na Universidade Católica Portuguesa 
v Lisabonu. Od roku 2007 do roku 2009 byl 3lenem pracovní komise pro 
správní právo Legislativní rady vlády. Pravideln4 publikuje p!ehledy judika-
tury Nejvy99ího správního soudu v 3asopise Soudní rozhledy, kde je 3lenem 
redak3ní rady. Je autorem monogra8e Právní pojem „pronásledování“ v sou-
vislostech evropského azylového práva (Praha: C. H. Beck, 2009), Právo 
na spravedliv5 proces (Praha: Wolters Kluwer, 2012) a spoluautorem mono-
gra8í Soudní p!ezkum voleb (s Vojt4chem >imí3kem; Praha: Linde, 2006)  
a Svoboda projevu (s Petrem Jägerem; Praha: Auditorium, 2007). Krom toho 
je spoluautorem komentá!: k Ústav4, k Listin4 základních práv a svobod  
a k zákonu o azylu. 

R1)&C P$+B60 (1978) je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fa-
kulty Masarykovy univerzity. Zab5vá se zejména právem ICT, právní teorií 
a právní 8lozo8í. Jako host p!edná9í na právnick5ch fakultách a justi3ních 
vzd4lávacích institucích v =eské republice, MaIarsku, N4mecku, Nizozemí, 
Velké Británii, Irsku a USA. V roce 2003 zalo;il mezinárodní sympozium 
Cyberspace, zalo;il a vede odborné 3asopisy Masaryk University Journal of 
Law and Technology a Revue pro právo a technologie. Je 3lenem redak3-
ních rad 3asopis: European Journal of Law and Technology, Studia Iuridica 
a Jurisprudence, rozhodcem RS p!i OHKAK pro doménová jména .eu  
a .cz, zakládajícím 3lenem European Academy of Law and ICT, 3lenem 
Rady European Law Institute a p!íle;itostn5m poradcem 3esk5ch a evrop-
sk5ch justi3ních a vládních institucí.

L1)&H+1, VJ/*6*(0 (1984) je asistentem soudce Ústavního soudu a zárove< 
p:sobí na Kated!e ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity, kde se podílí zejména na v5uce ústavního práva a lidsk5ch práv. 
Je 3lenem Centra pro lidská práva a demokratizaci a =eské spole3nosti pro 
evropské a srovnávací právo. Je autorem 3i spoluautorem n4kolika publikací 
(z poslední doby nap!íklad Komentá! k Ústav4, Linde, 2010). V rámci 
ústavního práva se zam4!uje zejména na problematiku ústavního soudnictví, 
základních práv a pr:nik t4chto dvou témat.  
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