
Abstrakt 

Předkládaná práce se zabývá činností Evropské komise pro demokracii 

prostřednictvím práva neboli Benátské komise, která jakožto odborný orgán Rady 

Evropy poskytuje státům právní poradenství v oblasti demokracie, právního státu a 

lidských práv.  

Cílem této diplomové práce je zjistit, zda Benátská komise vzhledem ke své agendě 

týkající se lidských práv nějakým způsobem skutečně přispívá k rozvoji a ochraně 

lidských práv, a v případě že ano, jakými prostředky tak činí a jak jsou tyto efektivní.  

Práce je rozdělena do sedmi částí, které jsou dále rozděleny do jednotlivých kapitol. 

V části 1. je Benátská komise představena - zejména její struktura a členská 

základna. V další části jsou přehledně uvedeny typy výstupů a činností Benátské 

komise, skrze které poskytuje státům rady, jak sladit jejich právní úpravu s evropskými 

standardy. Část 3. pak zaznamenává vývoj tohoto mezinárodního orgánu, neboť 

v průběhu jeho téměř 30 leté existence se jeho úkoly částečně měnily. 

 V dalších částech se práce zaměřuje na konkrétní působení Benátské komise 

v Evropě a dalších regionech. Analyzuje, jaké systémy ochrany lidských práv 

v regionech existují, jak regiony přistupují k lidskoprávní legislativě a jak země 

v regionech v tomto ohledu s Benátskou komisí interagují, respektive jak spolupráce 

s ní ovlivňuje přístup mimoevropských zemí k právní úpravě lidských práv. Jedna 

z kapitol také rekapituluje spolupráci Komise s jinými mezinárodními organizacemi 

s lidskoprávní agendou. Následně se práce zabývá jednotlivými druhy základních 

lidských práv, která ve svých stanoviskách Benátská komise řeší nejčastěji. Zaměřuje se 

na to, ve kterých státech, případně oblastech, má právní úprava těchto práv největší 

nedostatky, v čem spočívají nejčastější pochybení a jakých aspektů se týkají. 

V  části 6. je hodnocena efektivita výstupů Benátské komise, tedy jak jednotlivé státy 

plní doporučení, jež jim ve svých stanoviskách Komise uděluje, s uvedením různých 

faktorů majících na přijetí rad vliv. K tomu práce nastiňuje problematiku 

nedostatečného sbírání informací o tom, které státy a jak často reflektují závěry Komise. 

Konečně poslední část práce se věnuje vztahu Benátské komise a Evropského soudu 

pro lidská práva jako nejvýznamnějšího orgánu ochrany lidských práv. Nejprve je vůči 

sobě vymezuje, následně řeší jejich vzájemnou interakci, zejména odkazy ESLP na 

výstupy Benátské komise v rozsudcích Soudu a vyžádaná stanoviska amicus curiae. 



Příklad uvedený v závěru práce ilustruje, že následování doporučení Komise může 

předcházet porušování lidských práv a následným sporům u ESLP. 

 


