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Životní jubileum
prof. Jana Musila

Počátkem července tohoto roku se dožívá svého životního jubilea významný český právník, vysokoškolský
pedagog, bývalý ústavní soudce prof. JUDr. Jan Musil,
CSc., Dr.h.c. V roce 1941 se prof. Musil narodil v Plzni,
a proto jsem velice rád a je mi ctí, že za Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni, jejíž je pan profesor členem, mohu ke kulatinám tohoto „velikána“ české
trestněprávní a kriminalistické školy napsat pár slov.
V roce 1963 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích pracoval čtyři roky
jako právní čekatel a prokurátor na okresní prokuratuře
v Šumperku. Od roku 1967 působí jako vysokoškolský
učitel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
kde byl v roce 1985 jmenován docentem a v roce 1993
habilitován a jmenován profesorem. V letech 1992–1998
byl rektorem a od roku 1998 prorektorem Policejní akademie České republiky v Praze. Zde byl zároveň vedoucím katedry kriminalistiky. Od roku 2003 do roku 2019
byl soudcem Ústavního soudu. Absolvoval zahraniční
stáže a přednáškové pobyty na univerzitách v Krakově,
Varšavě, Berlíně, Moskvě, Saarbrückenu, Linci a na Policejní akademii pro řídící pracovníky v Münsteru. Obdržel
čestný doktorát na Akademii Policejního sboru v Bratislavě. Je autorem řady vysokoškolských učebnic a monografií a více než stovky studií a článků v odborných
časopisech u nás i v zahraničí. Odborně se věnuje kriminalistice a trestnímu právu procesnímu. Lze jej považovat
v současné době za jednu z nejvýznamnějších osobností
kriminalistiky, kde se zaměřuje na úvod do kriminalistiky, otázky kriminologie, viktimologie a trestní proces. Dá

se říci, že po prof. Jánu Pješčakovi převzal „vůdčí roli“
v rozvoji kriminalistiky po roce 1989.
Nadále vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.
Pan profesor Musil je znám svou erudicitou právě
v oblasti úvodu do kriminalistiky, kdy navázal na předešlé teorie jak ze západních zemí, tak předešlé „sovětské“
školy, která silně ovlivňovala československou kriminalistickou školu do roku 1989. Právě jemu vděčíme za základní otázky kriminalistiky, kriminologie, viktimologie
a penologie, kdy propojil tyto vědní disciplíny a podobně
je popsal. Z pohledu trestního práva se zasadil o propojení kriminalistických metod přímo do trestního řádu, tedy
změnou trestního řádu v roce 2001 a normativním ukotvením kriminalisticko-taktických metod do § 104a a násl.
To je jistě jen pár základních věcí, za které lze panu prof.
Musilovi vyslovit poděkování.
Osobně pana profesora znám prostřednictvím svého
otce, který s ním studoval na vysoké škole a byli dlouholetí přátelé. Pamatuji si, že mě jako malého překvapil
dopis, který otec dostal od rektora Policejní akademie ČR
v Praze, kde měl pan profesor u svého jména uvedeno,
tehdy na mé znalosti a zkušenosti, mnoho titulů. Následně při studiu jsem pana profesora poznal i po odborné
stránce jako velkého odborníka, který byl právě v oblasti
trestního práva a kriminalistiky považován za velkou autoritu. I v rámci mé další praxe, kdy pan prof. Musil byl
již na Ústavním soudu ČR, jsem jej při cestě do Brna rád
navštěvoval a diskutoval o řadě věcí. Je znám svou laskavostí, nesmírnou slušností, obětavostí a velice příjemným
a profesním vystupováním. Jeho přednášky a diskuze
s ním jsou vždy obohacující a dodají vám řadu pohledů
na určitou věc.
Na závěr si dovolím za sebe, svou rodinu, katedru
trestního práva, jejíž je pan profesor členem, za Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni panu prof.
Musilovi poděkovat za dosavadní činnost, za jeho přínos
k profesním růstům řady kolegů, velice odbornému vzdělávání a osobnímu přístupu k řešení věch věcí, a popřát
k jeho životnímu jubileu mnoho sil do dalších let života, zejména mnoho zdraví v této covidové době a mnoho
osobního, rodinného a i pracovního štěstí, které plnými
doušky rozdává.
Za Fakultu právnickou Západočeské univerzity s úctou přeje
doc. JUDr. Mgr. František Vavera, Ph.D., LL.M.
Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni

Právnické listy



1/2021

41

