
monografií a desítek článků. Píše také rozhlasová dramata pro 
Český rozhlas, například „Má protentokrát obsazená vlast“ (o roz-
hlasovém přenosu koncertu z Prahy nedlouho po okupaci Česko-
slovenska v roce 1939), „Karlovské apokryfy“ (seriál krátkých her 
o mládí císaře Karla IV.) „Hle, vítěz přichází!“ (alternativní historie 
vzniku Händelova oratoria Juda Makabejský) či „Tři životy Dmitri-
je Šostakoviče“ (seriál o střetech geniálního skladatele s totalitní 
mocí).    

Radim Polčák
Prorektor Masarykovy univerzity a vedoucí Ústavu práva a tech-
nologií Právnické fakulty MU. Zabývá se převážně právem infor-
mačních technologií a právní teorií; založil odborné časopisy Ma-
saryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo  
a technologie a vede stálou mezinárodní konferenci Cyberspa-
ce. Je zakládajícím členem Evropského právního institutu (ELI)  
a Evropské akademie práva a ICT. V letech 2017-2018 působil jako 
zvláštní poradce Evropské komise pro robotiku a ochranu dat. Je 
národním expertem za ČR v organizaci Globální partnerství pro 
umělou inteligenci (GPAI), členem Legislativní rady vlády ČR, čle-
nem Českého digitálního týmu (poradní sbor místopředsedy vlá-
dy pro digitalizaci) a členem Rozkladové komise NÚKIB. Od roku 
2020 je členem správní rady Cyber Security Hub a od roku 2022 je 
členem dozorčí rady CESNET.

Tomáš Richter 
Advokát v advokátní kanceláři JŠK v Praze. Je docentem obchod-
ního práva, v letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské 
Radboud University Nijmegen, kde byl držitele Chair in Cross-Bor-
der Corporate Insolvency Law. V letech 2002 až 2022 vyučoval na 
Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy v Praze, od roku 2019 do roku 2022 byl předsedou Akade-
mického fóra INSOL Europe. Od roku 2015 je členem Internatio-
nal Insolvency Institute, kde je od roku 2019 členem správní rady,  
a je též členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolven-
ce Harryho Pollaka na VŠE v Praze. Od roku 2004 je rozhodcem.

Karel Šimka
Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Pa-
ssau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyšší-
mu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; 
od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou 
senátu tohoto soudu. Do zrušení kolegií Nejvyššího správního 
soudu působil v jeho finančně správním kolegiu. Již vícero let je 
členem jeho rozšířeného senátu. Vedle toho je též členem kompe-
tenčního senátu Nejvyššího správního soudu a zástupcem člena 
tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb. a do nedávna  

i předsedou kárného senátu pro věci soudců. Od roku 1998 ex-
terně vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plz-
ni. Na této univerzitě v letech 2000 až 2005 působil a od počátku 
roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích (nyní 
jako člen vědecké rady fakulty). Vyučuje též ústavní právo a vybra-
né otázky daňového práva na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle 
toho přednáší pro odbornou veřejnost a publikuje zejména v obo-
rech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního tres-
tání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu  
k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva. Absolvo-
val řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických  
a justičních institucích, například v roce 2011 na švýcarském Spol-
kovém soudu v Lausanne a v roce 2017 na německém Spolkovém 
správním soudu v Lipsku. V minulosti působil v oborové radě 
Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast so-
ciálních a ekonomických věd. Byl či je členem různých expertních 
skupin při ministerstvech spravedlnosti a financí. Působí v redakč-
ních radách Bulletinu Komory daňových poradců ČR a časopisu 
Právní rádce a jako zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti 
pro exekutorské zkoušky. Je členem vědecké rady Fakulty financí  
a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Stal se Právníkem roku 
2017 pro obor správního práva.

Ladislav Vyhnánek 
Působí jako odborný asistent na Katedře ústavního práva a poli-
tologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a zároveň je asis-
tentem soudce Ústavního soudu. Absolvoval studijní a výzkumné 
pobyty mj. v New Yorku (NYU School of Law) a Kodani (Kodaňská 
univerzita). Jeho publikační aktivita se dotýká zejména otázek 
ústavního soudnictví, ústavní teorie a rozhodování Ústavního sou-
du (jak doktrinální aspekty, tak empirický výzkum mimoprávních 
vlivů). Autorsky se podílel na komentářích k Ústavě ČR i Listině 
základních práv a svobod. Časopisecky v poslední době publikoval 
texty např. v The International Journal of Human Rights, Europe-
an Constitutional Law Review, Heidelberg Journal of International 
Law či na domácí úrovni v časopisech Právník a Časopis pro práv-
ní vědu a praxi.

Jan Wintr
Profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorem mono-
grafií Proměny parlamentní kultury, Říše principů, Česká parla-
mentní kultura a Metody a zásady interpretace práva, učebnice 
Principy českého ústavního práva a dalších odborných textů  
z oblasti teorie práva, ústavního práva, právních dějin a politologie.
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Libor Dušek
Ekonom, který působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako 
vedoucí katedry národního hospodářství a projektu Legal Data 
Hub. Specializuje se na ekonomickou analýzu práva, ekonomic-
kou analýzu nelegálního jednání a daňovou politiku. Absolvoval 
magisterské studium ekonomie na Fakultě sociálních věd UK  
a doktorské na University of Chicago. Dříve působil na akademic-
kém pracovišti CERGE-EI, think-tanku IDEA a katedře institucio-
nální ekonomie na VŠE. Nedávné práce publikoval např. v Journal 
of the European Economic Association a Journal of Public Econo-
mics. Obdržel cenu České společnosti ekonomické „Mladý eko-
nom 2003“. Od roku 2022 člen Národní ekonomické rady vlády.

Josef Kotásek
Působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jako 
vedoucí katedry obchodního práva. Ve své publikační činnosti se 
zaměřuje zejména na oblast práva cenných papírů a právní úpravu 
marketingových komunikací. Absolvoval řadu studijních a výzkum-
ných pobytů v zahraničí, mj. na Max-Planck-Institutu v Hamburku. 
Je dlouholetým šéfredaktorem Časopisu pro právní vědu a praxi, 
který je veden v databázi SCOPUS. Podcasty Josefa Kotáska k vy-
braným otázkám obchodního práva jsou od roku 2019 dostupné 
na Youtube a výběr z jeho textů najdou čtenáři na jeho blogu www.
josefkotasek.cz

Filip Matějka
Docent ekonomie na CERGE-EI (Univerzita Karlova a Akademie 
věd ČR). Zabývá se makroekonomií, politickou ekonomií a behavi-
orální ekonomií. Vystudoval matfyz na Univerzitě Karlově a dokto-
rát získal na Princeton University v USA. V roce 2016 obdržel cenu 
Neuron ve společenských vědách, v roce 2019 cenu Ministra škol-
ství za vědu a výzkum. Vloni se již podruhé stal jedním z několika 
evropských ekonomů, kteří získali grant od Evropské vědecké rady.

Pavel Molek
Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity  
v Brně a politologii na Fakultě sociálních studií téže univerzity.  
V akademickém roce 2009/2010 absolvoval roční studijní pro-
gram 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 
Nejvyššího správního soudu ČR. Zároveň se věnuje pedagogické  
a vědecké činnosti na Masarykově univerzitě v Brně, kde byl v roce 
2015 jmenován docentem ústavního práva. Každoročně pohostin-
sky přednáší na Universidade Católica v Lisabonu. Přednášel také 
ve Spojeném království, Austrálii, Nizozemí, Rakousku a Turecku. 
Píše cyklus knih o lidských právech a je autorem několika dalších 
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11:45 - 12:15 – Diskuse 

12:15 - 13:15 – Oběd (formou rautu)

13:15 - 13:45  

Ústavní a faktické meze regulace cen a produkce 

Karel Šimka  (Nejvyšší správní soud, Brno)

13:45 - 14:15  

Ústavní soudnictví a přezkum regulace podnikání: 
Jak mají soudy reagovat na složité empirické otázky? 

Ladislav Vyhnánek  (PrF MU, Brno)

14:15 - 14:35 – Diskuse 

14:35 - 14:50 – Přestávka

14:50 - 15:20  

Svoboda podnikání, zákaz diskriminace 
a Rusové v hotelu 

Jan Wintr  (PrF UK Praha)

15:20 - 15:50  

EET – nekrolog 

Libor Dušek  (PrF UK Praha)

15:50 - 16:30 – Diskuse 

16:30 – Plánovaný závěr konference

Pořadatelé: Katedra ústavního práva a politologie PrF MU, 
Mezinárodní politologický ústav MU 

a Nadace Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice

Místo konání:  
Aula FSS MU, Joštova 10, Brno

8:30 – Prezence účastníků konference 

8:50 – Zahájení

Moderátor: Pavel Molek 

(Nejvyšší správní soud a PrF MU Brno)

09:00 - 09:30  

Svobodné, nikoliv zdivočelé trhy 

Filip Matějka  (CERGE Praha)

09:30 - 10:00  

Ochrana demokracie před podnikáním 

Tomáš Richter  (advokát a FSV UK, Praha)

10:00 - 10:30 – Diskuse 

10:30 - 10:45 – Přestávka

10:45 - 11:15  

Zákaz cenzury jako zásah do svobody podnikání  
a svobody projevu internetových platforem 

Radim Polčák  (PrF MU, Brno)

11:15 - 11:45  

Samoregulace reklamy 

Josef Kotásek  (PrF MU, Brno)


