
Zpráva o činnosti za období 2012/2013
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity                                                    

Centrum pro lidská práva a demokratizaci vzniklo v září 2009 jako nezávislá nezisková instituce 
zabývající se multidisciplinárním výzkumem lidských práv. Do konce roku 2011 působilo Cen-
trum pod patronací Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity, od května 
2012 se Centrum pro lidská práva a demokratizaci stalo občanským sdružením (IČO: 22610855). 
Na činnosti Centra se v akademickém roce 2012/2013 podíleli čtyři členové a 17 stážistů z řad 
studentů MU.

Členové Centra: Lukáš Hoder, Linda Janků, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek.

Stážisté: Martin Bobák, Helena Bonč ková, Tereza Doležalová, Markéta Glacová, Kristina 
Horň áč ková, Miroslav Knob, Vendula Karásková, Václav Krajňanský, Monika Mareková, Anna 
Matušinová, Zuzana Melcrová, Melanie Phamová, Lenka Píčová, Petr Př ibyla, Michaela Smolk-
ová, Katarína Šipulová, Ondřej Vykoukal.

Publikační činnost

A) Publikace Centra

1) Bulletin Aktuální otázky lidských práv

Centrum vydává měsíčně bulletin Aktuální otázky lidských práv, který přináší informace a krát-
ké analýzy otázek spojených s lidskými právy, a to ve čtyřech oblastech: Mezinárodní trestní 
spravedlnost, Evropský systém ochrany lidských práv, Mezinárodní politika a lidská práva, Česká 
republika a lidská práva. Od února 2013 došlo k přejmenování jedné ze sekcí na Mezinárodní 
politika, byznys a lidská práva. V období září 2012 až srpen 2013 bylo publikováno celkem 
11 bulletinů v češtině (čísla 9 až 12/2012, 1 až 7/2013).

2) Czech Republic Human Rights Review

V lednu 2013 vydalo Centrum jedno číslo publikace Czech Republic Human Rights Review, 
která prezentuje informace o vývoji lidských práv v ČR a SR za uplynulé období, rovněž přináší 
rozhovory s profesorem Manfredem Nowakem a právním poradcem Radovana Karadžiče 
Peterem Robinsonem.

B) Publikace členů Centra

● Bončková, Helena. Věc Lutsenko proti Ukrajině (Ohraničení možnosti omezení práv). Přehled 
rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI., Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 
XVI., č. 1, s. 47–60.

● Bončková, Helena. Věc Nada proti Švýcarsku (Protiteroristické sankce Rady bezpečnosti 
a ochrana lidských práv). Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha: ASPI., 
Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. XVI., č. 3, s. 199–213. 

● Hoder, Lukáš – Pospíšil,  Ivo. Ozbrojené konfl ikty po konci studené války a proměny mez-
inárodního práva, In: Ivo Pospíšil, Zdeněk Kříž (eds.): Ozbrojené konfl ikty po konci studené války, 
MUNI Press, Brno, 2012.
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● Hoder, Lukáš. Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, Jiné právo, 27. dubna 2013, 
   online (http://jinepravo.blogspot.cz/2013/04/kiobel-v-royal-dutch-petroleum.html).

● Majerčík, Lubomír – Matušinová, Anna – Smekal, Hubert. The Czech Republic and the Euro-
pean Court of Human Rights in 2011. Czech Yearbook of Public & Private International Law, 
Vol. 3, 2012, s. 277–291.

● Melcrová, Zuzana. Aplikace dublinského nařízení v české právní praxi. COFOLA 2012, sborník 

z konference, Brno 2012.

● Smekal, Hubert – Majerčík, Ľubomír. Karel Jungwiert (1993-2012): bilance působení prvního 
českého soudce u ESLP. In Michal Bobek - Jiří Kmec - David Kosař - Jan Kratochvíl. Dvacet let 

Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 25–35.

● Smekal, Hubert. Kam se poděla většina? O demokratické legitimitě ESLP. In Michal Bobek - 
Jiří Kmec - David Kosař - Jan Kratochvíl. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 231–243.

● Smekal, Hubert – Majerčík, Ľubomír. Vnitrostátní soudy a ozbrojené konfl ikty. In Ozbrojené 
konfl ikty po konci studené války. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2012, s. 191–227.

● Šipulová, Katarína – Mareková, Monika – Smekal, Hubert. Zásada non-refoulement a porušovanie 
predbežných opatrení: Labsi v. Slovensko. Justičná revue, č. 12, 2012, s. 1442–1452.

● Šipulová, Katarína. Tranzitní spravedlnost v postkonfl iktním prostředí: stíhání zločinů a usmíření 
společnosti. In Ozbrojené konfl ikty po konci studené války. Brno: Masarykova univerzita, Muni 
Press, 2013. s. 275–308, 34 s. Monografi e, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0.

● Šipulová, Katarína – Hloušek, Vít. Different Paths of Transitional Justice in the Czech Repub-
lic, Slovakia and Poland. World Political Science Review, Berkeley: Berkeley Electronic Press, 
2013, roč. 9, č. 1, s. 31-69. ISSN 1935-6226.

● Vyhnánek, Ladislav. Kontrasignace rozhodnutí prezidenta republiky. Státní zastupitelství, Pra-
ha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 18–23. ISSN 1214-3758.

● Vyhnánek, Ladislav. Judikatura v ústavním právu. In Judikatura a právní argumentace. 2. vyd. 
Praha: Auditorium, 2013.

Konference a další aktivity

A) Akce uspořádané Centrem

Centrum uspořádalo dva odborné semináře, jednu přednášku a promítání fi lmu. První odborný seminář 
se uskutečnil 5. listopadu 2012 na Právnické fakultě MU a byl věnován diskriminaci na trhu práce. 
Akce se uskutečnila v režii Centra pro lidská práva a demokratizaci, jež bylo ke spolupráci osloveno 
v rámci veletrhu práce pro studenty a absolventy JobChallenge. Na druhém semináři nazvaném 
„Mezinárodní trestní soud: politické a právní limity efektivního fungování“ uspořádaném 
6. prosince 2012 ku příležitosti 10. výročí Mezinárodního trestního soudu vystoupil Robert Fremr, 
soudce Mezinárodního trestního soudu, a Kateřina Uhlířová, odborná asistentka na Katedře mez-
inárodního a evropského práva PrF MU. Dne 11. prosince 2012 proběhla na FSS MU přednáška 
Molly Marie Pucci, doktorské studentky současné historie na Stanford University, na téma 
„Fungování tajné policie v době stalinismu a lustrační procesy 90. let“. V prostorách FSS MU 
se 15. dubna 2013 uskutečnilo promítání fi lmu Kabul Transit, po jehož skončení následovala dis-
kuse s režisérem snímku Davidem Edwardsem.
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B) Aktivní účast členů Centra na konferencích

● Bončková, Helena – Smekal, Hubert. “Česká republika a výjimka z Listiny základních práv EU 
– stále s námi”. Praha, Sympozium Česká zahraniční politika, říjen 2012.

● Melcrová, Zuzana – Knob, Miroslav. Konference AHRI, uspořádaná Asociací lidskoprávních 
institutů (AHRI); v rámci schůze valného shromáždění AHRI, která se konala v poslední den 
konference, zástupci Centra ofi ciálně přednesli žádost o členství v AHRI, která byla úspěšná 
a Centrum je tedy od tohoto data členem sítě AHRI, 10. – 12. září 2012.

● Knob, Miroslav. “Rozpad federace jako specifi cký prvek při aplikaci práva EU (slovenské 
důchody v judikatuře Ústavního soudu)”. Brno. Dny práva, listopad 2012.

● Smekal, Hubert. “Vnitrostátní soudy a ozbrojené konfl ikty”. Brno, Ozbrojené konfl ikty po kon-
ci studené války, listopad 2012.

● Smekal, Hubert. “Judicializace politiky, nebo soudcokracie?”. Brno, Judicializace politiky, 
nebo soudcokracie?, listopad 2012.

● Vyhnánek, Ladislav. “Sociální a ekonomická práva v judikatuře ústavních soudů ČR a SR”. 
Brno. Dny práva, listopad 2012.

● Vyhnánek, Ladislav. “Aktuální volební judikatura Ústavního soudu”. Nejvyšší správní soud, 
listopad 2012

● Vyhnánek, Ladislav. “Intertemporální ustanovení v judikatuře Ústavního soudu”. Olomouc, 
Olomoucké právnické dny, květen 2013.

C) Další aktivity členů Centra

● Doležalová, Tereza – stáž v Kanceláři vysoké komisařky Organizace spojených národů pro lidská 
práva, v oddělení Rady pro lidská práva, únor – duben 2013, Ženeva.

● Doležalová, Tereza – účast v týmu, který se umístil na 1. místě v celostátním kole druhého 
ročníku Lidskoprávního moot courtu.

● Horňáčková, Kristina – účast v týmu PrF MU, který zvítězil v národním kole soutěže z mez-
inárodního práva veřejného Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition a účastnil 
se mezinárodního kola soutěže ve Washingtonu, D.C.

● Janků, Linda – v rozhovoru pro Českou televizi představila hlavní závěry nové Stínové zprávy 
pro European Network Against Racism (ENAR), kterou Centrum za Českou republiku vypracova-
lo. Záznam rozhovoru můžete zhlédnout zde: (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/219786-
evropa-se-boji-islamu-v-cr-rostou-protiromske-nalady/). 

● Janků, Linda – organizace soutěže Azylový moot court 2013 týkající se uprchlického práva, jež 
se konala pod záštitou PrF MU za podpory UNHCR a Ústavního soudu ČR. Kouč týmu PrF MU 
v soutěži (cena za nejlepší písemné podání).

● Janků, Linda – účast v týmu PrF MU v mezinárodním kole soutěže mezinárodního trestního 
práva ICC Trial Competition pořádané International Criminal Law Network v Haagu. 

● Janků, Linda – kouč jednoho z týmů PrF MU v soutěži Lidskoprávní Moot Court 2012, 
jež postoupil  do semifi nále fakultního kola soutěže a celkově získal 3. místo.

● Janků, Linda – podíl na organizaci workshopu Traffi cking in Human Beings: Current Trends 

and Challenges in Europe, jenž se konal na PrF MU za účasti českých i zahraničních odborníků 

3



a zástupců nevládních organizací specializujících se na pomoc obětem obchodu s lidmi.

● Melcrová, Zuzana – aktivně se účastnila přípravy a organizace soutěže Lidskoprávní moot 
court 2012, prvního ročníku pořádaného Ligou lidských práv ve spolupráci s PrF MU; v průběhu 
soutěže působila jakou couch jednoho z týmů, který následně postoupil do semifi nále soutěže 
a v celkovém pořadí získal 3. místo.

D) Kurzy vyučované členy Centra

● Janků, Linda – Klinika uprchlického práva, Azylové a migrační právo na PrF MU.

● Smekal, Hubert – Úvod do studia lidských práv, Judicializace mezinárodní politiky na FSS MU. 

● Šipulová, Katarína – Demokratizace evropských zemí ve dvacátém století, Úvod do studia lid-
ských práv, Judicializace mezinárodní politiky, Tranzitná spravodlivosť na FSS MU.

● Vyhnánek, Ladislav – Human Rights in Europe, Lidská práva a soudnictví, Lidská práva 
v aplikační praxi, Náboženství a víra v demokratickém právním státě na PrF MU.

Granty a stipendia

A) Centra pro lidská práva a demokratizaci

Centrum v akademickém roce 2012/2013 úspěšně požádalo o dva granty v celkové hodnotě 70 801 
Kč. První grant Centrum získalo v rámci programu rektora MU, jehož součástí byla i podpora tvorby 
studentských časopisů. Díky tomuto grantu Centrum odměnilo autory článků v měsíčně vydávaném 
bulletinu Aktuální otázky lidských práv, zajistilo udržitelnost bulletinu a zaplatilo poplatky spojené 
s provozováním webových stránek, které díky grantu také v mnoha směrech inovovalo. O druhý 
grant Centrum úspěšně požádalo v rámci stipendijního programu Fakulty sociálních studií Masar-
ykovy univerzity na podporu kulturní a spolkové činnosti, a to za účelem uspořádání odborného 
semináře “Mezinárodní trestní soud: politické a právní limity efektivního fungování”.

Rozpočet projektu Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Stipendium pro řešitele
Šéfredaktor a členové redakční rady (3 x 2 250,- Kč), členové redakce (11 x 750,- Kč).

  15 000 Kč

Cestovné
Výdaje na cestování a ubytování (Brno – Praha) za účelem uskutečňování rozhovorů (cca 
4-5 cest), výdaje na cestování a ubytování (Brno – Vídeň/případně jiné evropské město) za 
účelem účasti na konferencích a zasedáních pořádaných v rámci Asociace lidskoprávních 
institutů (AHRI) (cca 2 cesty).

  12 500 Kč

Studijní literatura, náklady na publikace
Náklady na nákup odborné literatury z oblasti lidských práv, demokratizace a soudnict-
ví, která bude v bulletinu recenzována a z níž budou též čerpány informace při psaní 
příspěvků do bulletinu.

    5 000 Kč

Materiál
Propagační letáky, jež budou vkládány mezi materiály pro účastníky tematicky spřízněných 
konferencí pořádaných IIPS MU, FSS MU a PrF MU (cca 500 ks); propagační plakáty 
(cca 100 ks); ilustrativní barevné výtisky bulletinu k propagaci na konferencích (cca 100 
ks); složky, propisovací tužky, vizitky (cca 500 ks); USB klíč pro archivaci, kancelářské 
potřeby pro redakci

    7 100 Kč

Služby
Grafi ka, design a sázení elektronického bulletinu (4 000,- Kč); grafi ka a design propagačních 

  27 000 Kč

CELKEM   66 600 Kč
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Pozn.: K 23. 6. 2013 byly uhrazeny dvě faktury spadající kolonky služby, první faktura na částku 1 354 Kč 
společnosti RedWeb za webhosting a druhá na částku 15 488 Kč stejně společnosti za práce spojené s ino-
vací webových stránek. Úhrada ostatních položek je plánována v druhé polovině roku 2013 (realizace 
projektu probíhá od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)

Rozpočet projektu Mezinárodní trestní soud: politické a právní limity efektivního fungování

grafi cký návrh propagačních materiálů
(plakáty formátu A3/A4, letáčky formátu A6)

   1 500 Kč

tisk propagačních materiálů
(10 ks plakatů A3 á 23,70 Kč, 20 ks plakátů A4 á 12,10 Kč, 80 ks letáčků A5 á 3,025 Kč)

      721 Kč

občerstvení pro panelisty
(na každou osobu zajištěno občerstvení cca za 150 Kč)

      300 Kč

odměna pro pořadatele semináře
(60 Kč/hod X 4 os. X 7 hodin práce)

   1 680 Kč

CELKEM    4 201 Kč

Pozn.: Veškeré položky rozpočtu byly již zaplaceny a poskytovateli stipendia byla podána závěrečná 
zpráva obsahující vyúčtování projektu.

B) Jednotlivých členů

● Hubert Smekal je řešitelem rozvojového projektu pro rok 2013 na podporu spolupráce vy-
sokých škol, konkrétně s Utrechtskou univerzitou na programu Master in European Governance, 
který od září 2013 organizuje Masarykova univerzita právě s Utrechtskou univerzitou.

● Linda Janků, Hubert Smekal a Katarína Šipulová jsou členy řešitelského týmu v rámci pro-
jektu podpořeného Grantovou agenturou ČR s názvem “Mezinárodní lidskoprávní závazky České 
republiky: trendy, praxe, příčiny a důsledky” na léta 2013 až 2016, který vede prof. Týč.

● Monika Mareková je držitelkou stipendia Hlavička od Nadace SPP pro studium a výzkum 
lidských práv na University of Oxford ve školním roce 2013/2014.

● Ladislav Vyhnánek je držitelem Fulbrightova stipendia a Dean’s Graduate Award (NYU Law 
School) pro roky 2013 – 2014.
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