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Ivo Pospíšil
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2001) a Fakulty sociálních studií téže
univerzity, oboru politologie (2005). V roce 2001 úspěšně složil rigorózní zkoušku a v letech
2001–2005 absolvoval doktorské studium v oboru mezinárodní právo veřejné na právnické
fakultě. Působil například v Mezinárodním politologickém ústavu Masarykovy univerzity
(1999–2001), externě vyučoval lidská práva a mezinárodní právo na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity (2004–2005) a na několika soukromých vysokých školách.
Pracoval jako vědecký pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum (2005–2006).
Od roku 2005 doposud působí na částečný úvazek jako odborný asistent na katedře
mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Na Ústavní soud nastoupil v květnu 2002 jako asistent tehdejší místopředsedkyně Elišky
Wagnerové. V této pozici pracoval necelých osm let. V roce 2009 byl jmenován vedoucím
analytického odboru Ústavního soudu. Dne 1. března 2013 byl předsedou Ústavního soudu
jmenován generálním sekretářem.
Vedle činnosti na Ústavním soudu působí také jako člen zkušební komise České advokátní
komory a člen Legislativní rady vlády.
Je rovněž autorem několika knižních monografií, spoluautorem komentářů a spolueditorem
několika sborníků. Publikuje též své postřehy a kritické názory na aktuální dění v denním tisku
(Lidové noviny, MF Dnes).
V roce 2018 byl jmenován do funkce soudce. Přidělen byl k Nejvyššímu správnímu soudu
v Brně s účinností od 1. prosince 2018.
Ivo Pospíšil is a graduate of the Faculty of Law (2001) and Faculty of Social Studies, study field
political science (2005), at Masaryk University. He has worked in the academic sphere at the
International Institute of Political Science of Masaryk University (1999–2001), and has taught
human rights and international law at the Faculty of Law at Masaryk University (2004–2005)
and at a number of private universities.
He has worked as a member of the academic staff of the Institute for Comparative Political
Research (2005–2006), and has been working part-time since 2005 to date as an assistant
professor at the Department of International Relations and European Studies at the Faculty
of Social Studies, Masaryk University. In 2002 he moved to Constitutional Court where he
gradually occupied several positions.
He started as an assistant to then Vice President of the Court Eliška Wagnerová, in 2009 he
was appointed head of the Analytical Department and in 2013 he was appointed to position
of Secretary General by the President of the Constitutional Court. Beside his position at the

court he stands as a member of Examination Commission of the Czech Bar Association
and a member of Governmental Legislative Council.
Ivo Pospíšil wrote a number of monographs, co-authored the monographs and diverse
commentaries and acted as joint editor of a number of anthologies. He also publishes his
critical opinions on current affairs in the daily press.
In October 2018 the President of the Republic appointed him a Judge of the Supreme
Administrative Court; he assumed this judicial position on December 1, 2018.

