Vítězství týmu Právnické fakulty MU v Azylovém moot courtu 2018
I v letošním roce se na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konal za podpory pražské
kanceláře Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Azylový moot court, kterého se účastní
dvoučlenné týmy studentů z právnických fakult českých a slovenských univerzit.
Brněnskou fakultu letos úspěšně reprezentovaly dva týmy studentek 4. ročníku – Klára Řezáčová s Luci í
Zatloukalovou a Iva Minaříková s Kateřinou Knoflíčkovou – pod odborným vedením dr. Lindy Janků, Mgr.
Anny Láníčkové a Mgr. Beáty Szakácsové. Oba brněnské týmy soupeřily proti pražskému týmu
z Právnické fakulty UK, olomouckému týmu z Právnické fakulty UP a trnavskému týmu z Právnické fakulty
Trnavské univerzity.
Studentky přípravu na moot court nepodcenily a intenzivně se připravovaly v průběhu celého jarního
semestru. Azylový moot court se skládal ze dvou částí – písemného kola a kola ústního. V rámci
písemného kola bylo úkolem každého soutěžního týmu vypracovat dvě písemná podání, jedno pro
udělení mezinárodní ochrany ze strany právního zástupce žadatele o mezinárodní ochranu, druhé proti
udělení mezinárodní ochrany z pozice Ministerstva vnitra.
Zadání případu pro letošní rok se týkalo žadatele o mezinárodní ochranu ve fiktivním státě Slavonii, který
utekl z Ukrajiny kvůli obavě z vojenské služby. Žadatel vojenskou službu nenastoupil, jelikož se obával, že
by byl odvelen k bojům do Doněcka či Luhanska a musel by útočit i na civilní obyvatelstvo, re sp. páchat
zločiny podle mezinárodního práva. Za odpírání vojenské služby hrozí žadateli v zemi původu trest odnětí
svobody v rozmezí 2–5 let.
Soutěžní týmy musely díky umístění případu do fiktivního státu, které tak zajišťovalo rovné podmínky i
pro slovenské účastníky, pracovat především s mezinárodní a unijní úpravou azylového práva,
judikaturou evropských i národních soudů, odbornou literaturou, ale také pečlivě nastudovat informace
o zemi původu. Dle pravidel a zadání případu musely navíc týmy vycházet ze stavu k podzimu roku 2015.
V rámci ústního kola, které se konalo dne 26. dubna 2018 v soudní síni Právnické fakulty Univerzity
Karlovy, proběhlo několik simulovaných soudních jednáních před soudem Slavonie. Ten byl složen z šesti
odborníků na azylové a uprchlické právo, mezi nimi soudce Nejvyššího správního soudu dr. Jakuba
Camrdy, dr. Jaroslava Větrovského z plzeňské právnické fakulty a Asociace pro právní otázky imigrace,
Mgr. Barbory Zavřelové z Kanceláře veřejného ochránce práv či Mgr. Veroniky Votočkové z Odboru
azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Každý ze soutěžních týmů byl postaven jak do role
právních zástupců žadatele o mezinárodní ochranu, tak do role Ministerstva vnitra Slavonie.
Dobře zpracovaná písemná podání, přesvědčivá právní argumentace, pohotové reakce na dotazy soudců
a tvrzení protistrany zajistily Kláře Řezáčové a Lucii Zatloukalové postup do finále, ve kterém jako právní
zástupkyně žadatele o mezinárodní ochranu zvítězily nad pražským týmem zastupujícím Ministerstvo
vnitra Slavonie a potvrdily tak vítězství brněnského týmu z minulého ročníku. Druhý brněnský tým ve
složení Iva Minaříková a Kateřina Knoflíčková obsadil v soutěži bronzovou příčku.
Členky obou brněnských týmů mohou účast na Azylovém moot courtu vřele doporučit všem spolužákům.
Pro studenty se zájmem o azylové právo nabízí Právnická fakulta Masarykovy univerzity výuku předmětu
Azylové a migrační právo a prakticky zaměřenou Právní kliniku uprchlického práva I a II.
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