Lidská práva, Evropská Unie a ústavní diskurs

Shrnutí
Tato práce se zabývá lidskými právy v judikatuře ESD. Účelem této práce je pojmenovat a
analyzovat situace aplikace lidských práv v rámci rozhodovací praxe ESD, především
z hlediska kriticko-právního pohledu na lidská práva. Za tímto účelem je tato práce rozdělena
do šesti základních kapitol. První kapitola vymezuje jak základy liberální teorie lidských práv,
na které je založeno současné pojetí lidských práv, tak základní teze kritiky lidských práv.
První kapitola tak vytváří předpoklad pro pochopení a porozumění argumentů rozvinutých
v dalších kapitolách této práce. Druhá kapitola stručně popisuje vývoj judikatury ESD
v oblasti lidských práv, především pak zlomová rozhodnutí ESD, ve kterých přiznal lidským
právům statut obecných principů komunitárního práva. Třetí kapitola na druhou kapitolu
navazuje a snaží se o analýzu lidsko-právní judikatury ESD z hlediska procesu jejich uznávání
jakožto obecných principů komunitárního práva. Práce se v této kapitole zamýšlí nad
samozřejmostí existence lidských práv v rámci komunitárního práva a argumentuje, že i přes
to, že předpokladem liberálního diskursu je danost lidských práv, ESD je ve svých rozhodnutí
značně selektivní a vysvětlení, proč přiznal určitým právům status základních lidských práv se
spíše než o přirozenost lidských práv opírá o politické argumenty, v rámci nichž je třeba
zvažovat jednotlivé priority. Čtvrtá kapitola se poté zabývá základním předpokladem lidských
práv, a sice že lidská práva ukládají limity moci. Čtvrtá kapitola se soustředí na judikaturu
ESD především z hlediska procesu „balancování“, přičemž „balancování“ je v rámci této
kapitoly analyzováno především z formálního hlediska. Účelem této kapitoly je analýza
užívání principu proporcionality v rámci rozhodovací praxe ESD. V páté hlavní kapitole se
tato práce, obdobně jako v kapitole čtvrté, zaměřuje na použití „balancování“ v rámci
judikatury ESD, nicméně nyní z materiálního hlediska, tedy na analýzu případů, kdy se
v judikatuře ESD střetávají na jedné straně hodnoty stojící za ochranou lidských práv a na
druhé straně hodnoty stojící za ochranou svobod společného trhu. Šestá kapitola potom
představuje shrnutí poznatků z předchozích kapitol a jejich zevšeobecnění v souvislosti
s procesem integrace Evropské Unie.
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