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Úvod 

Lidská práva jsou základem vztahů v současné společnosti. Zmínky o nich lze 

nalézt již ve starověku, např. v sumerských zdrojích. Ve středověku mezi dokumenty, 

které můžeme označit již jako kodifikaci lidských práv, patří Magna Charta Libertatum 

přijatá ve 13. století. Obdobím, kdy se ve větší míře rozvíjí diskuse o lidských právech, 

je humanismus a renesance, kdy nabývají na významu filozofické směry, které si kladou 

za cíl upozornit na práva každého jednotlivce. Tato tendence se projevila postupným 

vývojem v přijetí dalších významných lidskoprávních dokumentů, jakými byly Deklarace 

nezávislosti Spojených států amerických z roku 1776 nebo Deklarace práv člověka a 

občana, přijatá jako výsledek Velké francouzské revoluce v roce 1789. V 19. století se 

ochrana lidských práv prosazuje v zákonodárství, například v Rakousko-uherské 

monarchii dochází k uzákonění občanských práv zejména jako důsledek revolučního roku 

1848. Příkladem takovéhoto katalogu občanských a lidských práv může být tzv. březnová 

ústava z roku 1849, která obsahovala 13 paragrafů týkajících se občanských práv a 

svobod. Ve 20. století poté, co došlo k tragédiím v podobě dvou světových válek, vznikla 

jako nástupce předchozí Společnosti národů nově Organizace spojených národů, jejímž 

cílem byla integrace států a řešení případných konfliktů především mírovou cestou. Již 

od počátku své existence kladla Organizace spojených národů vysoký důraz na ochranu 

lidských práv, což vyústilo v roce 1948 přijetím Všeobecné deklarace lidských práv.   

K integraci států docházelo jak na celosvětové úrovni, tak i v rámci jednotlivých 

kontinentů. Tato tendence je patrná zejména v poválečné Evropě, kde vznikla Rada 

Evropy jako mezinárodní organizace spojující dříve znepřátelené státy. V rámci Rady 

Evropy byl přijat v roce 1950 dokument kodifikující lidská práva a základní svobody, a 

to Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, která se již v preambuli odkazuje 

na výše zmíněnou Všeobecnou deklaraci lidských práv přijatou Organizací spojených 

národů. V současné době je již 47 členských států Rady Evropy signatáři této úmluvy. K 

významnému rozšíření počtu členů Rady Evropy došlo zejména po rozpadu východního 

bloku, přistoupením postkomunistických států. 

V souvislosti se zajištěním jednotné ochrany lidských práv a základních svobod 

však není dostačující pouze tato práva a svobody kodifikovat, popř. implementovat do 

vnitrostátních právních předpisů nejvyšší právní síly, ale je třeba také zřídit mechanismus 

jejich ochrany a následně i vymáhání dodržování těchto práv jak v rámci jednotlivých 
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států, tak i na mezinárodní úrovni. Rada Evropy proto přistoupila ke zřízení Evropského 

soudu pro lidská práva, který vznikl jako soudní orgán rozhodující ve věcech dodržování 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Tento orgán rozhoduje jak o 

stížnostech na porušení lidských práv a základních svobod podaných jednotlivci, 

skupinami osob či nevládními organizacemi, tak i samotnými členskými státy. 

Výsledkem činnosti tohoto soudního orgánu je rozhodnutí, na které je třeba na úrovni 

členských států reagovat a přijmout dostatečná opatření k odstranění protiprávního stavu, 

resp. k úpravě legislativy či přijetí opatření v konkrétní věci. 

Na evropském kontinentu však nevznikla pouze mezinárodní organizace Rada 

Evropy, ale i řada dalších mezinárodních společenství, která se primárně nezabývají 

lidskoprávní problematikou, ale zaměřují se na jiné oblasti spolupráce, například na 

hospodářskou kooperaci mezi státy. Mezi nejvýznamnější evropská ekonomicko-

hospodářská uskupení lze zařadit tzv. Evropská společenství, která se dalším vývojem 

přeměnila až v Evropskou unii, a ta začala řešit i otázky spojené s lidskými právy, jež se 

od hospodářských nedají zcela oddělit. Vlivem různých způsobů integrace dochází k 

situaci, kdy jsou účastníky integračních celků tytéž státy. Toto následně vyvolává zvláštní 

dvoukolejnost v řešení lidskoprávních otázek.  Výše popsaná situace vyvrcholila přijetím 

Listiny základních práv Evropské unie, vyhlášené v roce 2000 na mezivládní konferenci 

pořádané v Nice, původně jako právně nezávazného dokumentu, který se stal součástí 

primárního práva Evropské unie až po přijetí Lisabonské smlouvy v roce 2009. Na 

základě přijetí tohoto dokumentu má tedy jak Rada Evropy, tak i Evropská unie vlastní 

kodifikaci lidských práv, které jsou si v mnoha ohledech podobné. Členské státy 

Evropské unie mají ve vztahu k oběma mechanismům zvláštní postavení, jelikož jsou 

členy obou uskupení. 

Vzhledem k této situaci mohou o ochraně lidských práv a základních svobod 

rozhodovat jak Evropský soud pro lidská práva, tak Soudní dvůr Evropské unie. V rámci 

těchto dvou mechanismů však dochází, díky odlišnostem v postupech obou soudů, 

k rozdílným přístupům k ochraně lidských práv a základních svobod, a to i s ohledem 

na subjekty, které a vůči kterým se této ochrany lze domáhat.   

Ať již přijme rozhodnutí jeden nebo druhý soud, je třeba jej následně závazným 

procesem realizovat v praxi tak, aby došlo k odstranění stavu kolidujícímu s 

kodifikovaným standardem ochrany lidských práv a základních svobod.  
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Proces rozhodování obou shora uvedených soudních orgánů a zejména výkon 

jejich rozhodnutí jsou klíčovou tématikou této práce. První část bude tedy zaměřena na 

způsoby rozhodování Evropského soudu pro lidská práva. V rámci řízení před 

Evropským soudem pro lidská práva rozhoduje tento orgán Rady Evropy v různých 

fázích a v různém složení. Popis činnosti tohoto soudu ozřejmí alespoň obecnou 

představu o procesech předcházejících samotnému výkonu jeho rozhodnutí. Současně 

bude v této části upozorněno na problematiku možnosti rozhodnutí o nepřijatelnosti 

stížnosti i dalších způsobů jak procesního, tak meritorního rozhodnutí ve věci.  

Navazující část bude již věnována samotnému výkonu rozhodnutí. Autorka se zde 

dotkne role jednotlivých orgánů Rady Evropy v rámci tohoto procesu, s důrazem na 

postavení Výboru ministrů Rady Evropy při vykonávacím řízení. Samozřejmě nebude 

opomenuta ani otázka standardního a rozšířeného způsobu dohledu nad výkonem 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Bude poukázáno také na problematiku 

mechanismu článku 8 Statutu Rady Evropy, upravujícího postup Rady Evropy v případě, 

kdy členský stát nedodržuje své povinnosti, ke kterým se zavázal v rámci členství v této 

mezinárodní organizaci. 

Součástí systematického pohledu na výkon rozhodnutí Evropského soudu pro 

lidská práva bude také shrnutí základních druhů opatření, která mohou být v rámci 

vykonávacího řízení využita nejen k odstranění protiprávního stavu, ale i náhradě újmy 

poškozenému subjektu či k zajištění stavu, aby k podobnému porušení lidských práv a 

základních svobod, o jakém bylo tímto soudem rozhodnuto, již nedocházelo.  

V rámci analýzy současného stavu rozhodování Evropského soudu pro lidská 

práva se bude práce dále zabývat problematikou interpretace jednotlivých rozhodnutí jak 

v rámci vnitrostátních orgánů, tak v rámci Výboru ministrů Rady Evropy i s ohledem na 

možnosti zefektivnění výkonu rozhodnutí, který přinese lepší ochranu lidských práv 

včetně zkrácení vykonávacího řízení, a tím zajištění rychlé nápravy stavu odporujícímu 

legislativní úpravě lidských práv v rámci Rady Evropy. 

Pro konkrétnější představu bude v této práci využita analýza případů a postupů 

týkajících se porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě v rámci tří 

středoevropských zemí, v České republice, Slovenské republice a Rakouské republice. V 

této analýze bude dále položena otázka, zda existují některé konkrétní podobnosti a 
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odlišnosti nejen při způsobu výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

v těchto shora uvedených zemích, ale také i ve struktuře vnitrostátních orgánů, které jsou 

do tohoto procesu zapojeny.   

Druhým soudním orgánem, jehož působnost je i v oblasti ochrany lidských práv 

a základních svobod a současně se jeho rozhodování dotýká i více než poloviny členských 

států Rady Evropy, je Soudní dvůr Evropské unie, členěný na Soudní dvůr a Tribunál. 

V této části práce bude obecně popsán i výkon rozhodnutí přijatých Soudním dvorem 

Evropské unie s ohledem na jeho specifické znaky. Vrcholný soudní orgán Evropské unie 

řeší mimo jiné také otázky týkající se lidských práv, resp. Listiny základních práv 

Evropské unie. K rozhodování tohoto soudu se může lidskoprávní problematika dostat 

prostřednictvím řízení o předběžné otázce či řízení o žalobě na porušení povinnosti a také 

v řízeních vedených před Tribunálem, ve kterých mohou fyzické a právnické osoby 

vystupovat jako aktivně legitimované subjekty ve vztahu k Evropské unii. Proto bude 

práce v následující části zaměřena na rozhodování ve výše uvedených řízeních a také na 

subjekty, které v těchto řízeních mohou vystupovat. Poté co Soudní dvůr Evropské unie 

v daném řízení rozhodne, je nutné jeho rozhodnutí uvést v praxi, a to jak na vnitrostátní 

úrovni, zde především v řízení o předběžné otázce a v řízení o porušení povinnosti, tak i 

na úrovni Evropské unie v řízeních vedených před Tribunálem. 

V souvislosti s výše uvedeným budou porovnány jak jednotlivé způsoby výkonu 

rozhodnutí přijatého Evropským soudem pro lidská práva, tak i mechanismy prosazení 

ochrany lidských práv v rámci Evropské unie. Součástí práce budou i otázky, zda je 

provedením výkonu rozhodnutí v obou případech pověřen pouze dotčený stát nebo i další 

subjekt. Dále bude řešena otázka vztahu Evropského soudu pro lidská práva a 

lidskoprávní legislativy Evropské unie, především s ohledem na výzvy spojené 

s přistoupením Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod. V neposlední řadě budou také řešeny otázky aspektů mechanismů uplatňovaných 

oběma systémy v případě nespolupráce povinného státu při výkonu rozhodnutí.  

 V této diplomové práci bude použita zejména metoda analýzy, v rámci které 

dojde k využití primárních zdrojů jak ve formě právních předpisů, mezinárodních smluv, 

předpisů unijního práva, tak i sekundárních zdrojů představovaných především 

odbornými publikacemi a články zabývajícími se touto problematikou, poznatky 

získanými z různých přednášek a mezinárodních konferencí týkajících se problematiky 
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výkonu rozhodnutí či konzultacemi se zástupci státních orgánů zabývajícími se realizací 

shora uvedeného výkonu rozhodnutí v praxi. 

 Metoda komparace bude využita nejen v oblasti posuzování výkonu rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, ale také v části této 

práce, věnované otázce společných a rozdílných aspektů výkonu rozhodnutí ve 

vybraných zemích středoevropského regionu. V této práci budou také použity metody 

deduktivní a deskriptivní. 

Za cíl této práce si autorka stanovila zmapovat proces výkonu rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva, nejen s ohledem na postup orgánů Rady Evropy, ale 

také se zaměřením na vybrané členské státy Rady Evropy. Současně je cílem zpracovat 

problematiku mechanismu realizace rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie 

v lidskoprávní oblasti, následně porovnat postupy užívané jak Radou Evropy, tak 

Evropskou unií a odpovědět na otázku, jakým způsobem lze rozšířit pravidla výkonu 

rozhodnutí tak, aby mohlo dojít ke zkvalitnění ochrany lidských práv a základních svobod 

na evropském kontinentu.  
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1. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

Vydání rozhodnutí je jednou z klíčových fází celého procesu řízení před 

Evropským soudem pro lidská práva (dále také „ESLP“), na základě kterého může 

následně dojít k zahájení dalších kroků týkajících se jeho výkonu. V rámci činnosti 

Evropského soudu pro lidská práva rozlišujeme několik druhů rozhodnutí, zejména 

s ohledem na to, v jaké fázi řízení jsou vydána. V této kapitole autorka objasní základní 

systematiku průběhu řízení před ESLP se zaměřením na fázi ukončení řízení, ať již 

budeme hovořit o ukončení řízení z procesních důvodů, ale především o ukončení řízení 

rozhodnutím v meritu věci, bez kterého by následně bylo obtížné hovořit o výkonu 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v pravém slova smyslu. 

Řízení probíhající před Evropským soudem pro lidská práva je zahájeno podáním 

stížnosti. Tuto stížnost může v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod přijatou členy Rady Evropy v Římě 4. listopadu 1950,1 ve znění pozdějších 

protokolů (dále také „EÚLP“, „Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod“), stejně jako v souladu s Jednacím řádem ESLP, podat jak Vysoká smluvní 

strana,2 tak fyzická osoba, nevládní organizace či skupina osob považujících se za 

poškozené v důsledku porušení práv v souladu s článkem 33 a 34 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod.3 V souvislosti s tím, který subjekt danou stížnost 

k ESLP podává, rozlišujeme stížnosti na individuální a mezistátní. Z počátku činnosti 

Evropského soudu pro lidská práva nebylo stížností podaných pro porušení Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod tak velké množství, jako tomu je 

zejména v posledních třech dekádách. Přestože v roce 2010 došlo protokolem č. 14 

k EÚLP ke strukturálním změnám, které měly vést k odstranění přetíženosti tohoto 

                                                      
1 Zákon č. 209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod [online]. Zlín: AION CS, 

c2010-2017 [cit. 2017-10-12]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-209 
2 Vysokými smluvními stranami (signatáři EÚLP) jsou k 12.1.2018: Albánie, Andorra, Arménie, 

Rakousko, Ázerbájdžán, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, 

Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Litva, 

Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Černá Hora, Nizozemí, Norsko, Polsko, 

Portugalsko, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, 

Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Makedonie, Turecko, Ukrajina, Velká Británie 
3 Council of Europe - European Court of Human Rights.  European Convention on Human Rights 

[online]. Strasbourg: Council of Europe, 2010 [cit. 2017-10-01]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 
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soudu, stále dle dostupných statistik k 31.12.2017 probíhalo řízení o cca 56 000 

stížnostech.4   

Akt podání stížnosti k ESLP nemá dopad na vnitrostátní řízení v tom smyslu, že 

by automaticky způsobil odklad vykonatelnosti rozhodnutí, přijatých orgány daného 

členského státu. Tento princip zajišťující, že zahájení řízení před ESLP nemá odkladný 

účinek vůči řízení vnitrostátnímu, je jedním z mechanismů, které poskytují ochranu 

suverenity členských států Rady Evropy. Stejně tak je tomu u principu, který zajišťuje, 

že ESLP nemůže svým rozhodnutím rušit rozhodnutí vnitrostátního soudu ani jiného 

orgánu státu, proti kterému je stížnost podána. Pokud je nutné v daném konkrétním 

případě upravit předběžně podmínky týkající se stěžovatele, lze využít aplikace 

mechanismu v souladu s článkem 39 Jednacího řádu Evropského soudu pro lidská práva 

(dále také „Jednací řád“), který zajišťuje vydání předběžného opatření ze strany ESLP.5 

Toto předběžné opatření však není primárně vynutitelné ze strany Rady Evropy, ale 

s ohledem na zapojení Výboru ministrů, jako politického orgánu, do zajištění plnění 

předběžného opatření, je alespoň tímto způsobem zajištěn tlak na dobrovolné plnění, resp. 

zdržení se daného jednání ze strany státu, proti jehož konání či nekonání je stížnost 

podána.6 Vzhledem k různorodosti jednotlivých případů a také k různé povaze podání, 

která jsou ESLP předkládána, existuje řada způsobů, jak lze řízení ukončit. Evropský 

soud pro lidská práva může vydávat v různých fázích řízení různá rozhodnutí, jako 

například rozhodnutí o přijatelnosti, rozhodnutí o odůvodněnosti apod.  

S ohledem na systematiku průběhu řízení v rámci jednotlivých organizačních 

struktur Evropského soudu pro lidská práva je nutné rozlišovat například rozhodnutí o 

přijatelnosti stížnosti nebo o vyškrtnutí stížnosti ze seznamu případů, která budou 

podrobněji popsána v následující podkapitole. Především s ohledem na téma této 

diplomové práce je třeba zmínit klíčové rozhodnutí ve formě rozsudku, a to i s případným 

                                                      
4 Provisional Annual Report 2017. Annual Report European Court of Human Rights [online]. Strasbourg: 

Council of Europe – European Court of Human Rights, 2018 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: 

http://echr.coe.int/Documents/Annual_report_2017_ENG.pdf,  str. 166 
5 PROUZOVÁ, Anna. Evropský soud pro lidská práva: organizace, pravomoci a řízení. Praha: Linde, 

2004. ISBN 80-7201-500-1., str. 108 
6 Článek 39 odst. 1 Jednacího řádu ESLP: „Senát, nebo případně jeho předseda, může buď na žádost 

účastníka řízení nebo jiné dotčené osoby, nebo z vlastní iniciativy přijmout předběžné opatření, jehož je 

třeba v zájmu stran nebo v zájmu řádného vedení řízení.“ (Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/pro-

advokaty/mezinarodni-vztahy/jr-duben-2011_s-prijatymi-zmenami_2.pdf) 

http://echr.coe.int/Documents/Annual_report_2017_ENG.pdf
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zahrnutím rozhodnutí o poskytnutí spravedlivého zadostiučinění v souladu s články 74 a 

75 Jednacího řádu.7  

V rámci systematiky je také významným prvkem rozlišení jednotlivých 

rozhodnutí podle toho, v jakém složení Evropský soud pro lidská práva zasedá a které 

v daném konkrétním řízení rozhoduje (v souladu s článkem 26 Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod),8 tj. zda rozhoduje: 

- samosoudce 

- výbor sestavený ze tří soudců  

- senát sedmi soudců ESLP 

- velký senát, který se skládá ze 17 soudců a rozhoduje v nejzávažnějších 

případech. 

Základní strukturu rozhodování v rámci řízení o individuální stížnosti lze shrnout 

pomocí tabulky, která zohledňuje jak dělení dle složení ESLP, ve kterém rozhoduje, tak 

i dělení dle fáze řízení, ve které je rozhodováno. Tato tabulka je přílohou č. 1 k této práci.9 

1.1. Jednotlivé druhy rozhodnutí  

1.1.1. Samosoudce, tříčlenný výbor, sedmičlenný senát a velký 

senát 

Jak bylo shora uvedeno, ESLP rozhoduje v různém obsazení. Samosoudce 

v případě, že je Evropskému soudu pro lidská práva předložena nepřijatelná stížnost, a to 

jak z pohledu subjektů, které ji předkládají, tak z hlediska dalších náležitostí a podmínek 

uvedených v článku 35 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,10 

rozhodne o nepřijatelnosti takové stížnosti, aniž by případ postupoval tříčlennému výboru 

nebo sedmičlennému senátu.   

                                                      
7 PROUZOVÁ, Anna. Evropský soud pro lidská práva: organizace, pravomoci a řízení. Praha: Linde, 

2004. ISBN 80-7201-500-1., str. 120 
8 Článek 26 EÚLP: „K projednání předložených případů zasedá Soud jako samosoudce, ve výborech 

složených ze tří soudců, v senátech složených ze sedmi soudců a ve velkém senátu složeném ze sedmnácti 

soudců. Senáty Soudu ustavují výbory na pevně stanovené období.“ 
9 European Court of Human Rights.  Case Processing Court (Czech) [online]. Strasbourg: European 

Court of Human Rights, /n [cit. 2017-10-15]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Case_processing_Court_CES.pdf 
10 Council of Europe – European Court of Human Rights.  European Convention on Human Rights 

[online]. Strasbourg: Council of Europe, 2010 [cit. 2017-10-01]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 
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Mezi podmínky, na základě jejichž splnění můžeme hovořit o stížnosti jako o 

nepřijatelné, je tedy v souladu se shora uvedeným článkem 35 EÚLP možné zařadit 

neslučitelnost s ustanoveními EÚLP včetně jejích protokolů, a to například z důvodu, že: 

- stížnost je podána osobou nebo jiným subjektem, který není oprávněn tuto 

stížnost podat, 

-  stížnost se netýká skutečností, které nastaly v rozhodném období 

vztahujícím se na období po ratifikaci EÚLP žalovaným státem,  

- nedošlo v daném případě k porušení práv zaručených EÚLP, nýbrž 

stěžovatel žádá o přezkum jiných práv, která nejsou v kompetenci ESLP, jako 

orgánu zajišťujícího dodržování lidských práv a základních svobod.  

Mezi dalšími důvody nepřípustnosti stížnosti, o kterých může již v počáteční fázi 

řízení rozhodnout samosoudce lze zařadit mimo jiné: 

- nevyčerpání všech vnitrostátních právních prostředků, kterých mohl 

v daném státě stěžovatel využít za účelem ochrany jeho práv a svobod zaručených 

Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod  

- uplynutí lhůty 6 měsíců, která plyne od okamžiku přijetí konečného 

rozhodnutí posledního vnitrostátního orgánu, který je zahrnut do shora uvedeného 

systému vnitrostátních prostředků ochrany práv stěžovatele. Marným uplynutím 

této lhůty zaniká potencionálnímu stěžovateli právo uplatňovat svou stížnost u 

ESLP.  

Dalším důvodem vydání rozhodnutí o nepřijatelnosti stížnosti je stížnost podaná 

anonymně, což logicky vyplývá z principu konkrétního přezkumu jednotlivých případů 

porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a nikoli pouze 

z abstraktního posuzování možných jednání, která by mohla mít dopad na ochranu práv 

a svobod jednotlivých subjektů bez ohledu na vztažení daného porušení na konkrétní 

situaci. Současně však ESLP také meritorně neposuzuje stížnosti, které lze zahrnout pod 

princip res iudicata, kdy nedošlo z pohledu soudu k zjištění zásadních nových 

skutečností, které by bylo nutné posoudit, ale v zásadě se jedná o konkrétní případy, které 

již byly v minulosti předmětem řízení před ESLP nebo byly posuzovány jinými 

příslušnými mezinárodními orgány. Také v případech, kdy stěžovatel neutrpěl podstatnou 
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újmu na jeho lidských právech a není nutné trvat na přezkumu ze strany ESLP, příp. 

pokud dojde ke zneužití práva na stížnost, můžeme hovořit o rozhodnutí samosoudce o 

nepřípustnosti. Tímto rozhodnutím se končí řízení před Evropským soudem pro lidská 

práva ještě ve fázi, kdy nedošlo k posouzení případu v meritu věci, proto lze hovořit o 

obdobě procesního rozhodnutí tak, jak jej známe z vnitrostátního práva. 

V případě, že samosoudce nerozhodne v souladu se shora uvedeným, postoupí 

stížnost příslušnému výboru složenému ze tří soudců nebo sedmičlennému senátu 

v souladu s článkem 27 odst. 3 EÚLP.11 V souladu s tímto ustanovením Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod však ještě před tím, než samosoudce 

postoupí daný případ shora uvedenému výboru nebo senátu, může rozhodnout o 

vyškrtnutí stížnosti ze seznamu případů za podmínek uvedených níže.  

Vyškrtnutí ze seznamu případů je přípustné v rámci celého řízení bez ohledu na 

to, v jakém složení Evropský soud pro lidská práva o dané stížnosti v daném okamžiku 

rozhoduje. Jedná se o procesní úkon, který lze v souladu s článkem 37 EÚLP učinit za 

podmínek, kdy buď stěžovatel již netrvá na projednání jeho stížnosti či byla věc již 

Evropským soudem pro lidská práva vyřešena nebo dle názoru ESLP již není 

opodstatněné pokračovat v dalším projednání konkrétní stížnosti. V souladu s článkem 

43 Jednacího řádu ESLP, kde je tento institut procesně upraven, rozhoduje o vyškrtnutí 

Evropský soud pro lidská práva ve formě rozsudku, který je konečný.12 ESLP však není 

obligatorně vázán pravidlem, které jak bylo shora již uvedeno stanoví, že v případě, kdy 

jsou splněny v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod stanovené 

podmínky pro vyškrtnutí stížnosti, tak o tomto vyškrtnutí rozhodne.  Stále zde existuje 

určitá míra diskreční pravomoci Evropského soudu pro lidská práva, který v případě, kdy 

je nutné danou stížnost projednat z pohledu zajištění dodržování lidských práv 

stanovených v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v souladu 

s protokoly k této úmluvě, může rozhodnout, že se v projednání stížnosti bude 

pokračovat. Evropský soud pro lidská práva může dokonce za zvláštních okolností, 

                                                      
11 Článek 27 odst. 3 EÚLP: „Pokud samosoudce neprohlásí stížnost za nepřijatelnou nebo ji nevyškrtne, 

postoupí ji tento soudce výboru či senátu k dalšímu přezkoumání“ 
12 PROUZOVÁ, Anna. Evropský soud pro lidská práva: organizace, pravomoci a řízení. Praha: Linde, 

2004. ISBN 80-7201-500-1., str. 109 
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přestože je rozhodnuto o vyškrtnutí konečným rozsudkem, rozhodnout o vrácení stížnosti 

do seznamu případů v souladu s článkem 37 odst. 2 EÚLP. 

Pokud však samosoudce nerozhodne ani o nepřijatelnosti stížnosti ani o vyškrtnutí 

stížnosti ze seznamu případů, rozhoduje po postoupení ze strany samosoudce tříčlenný 

výbor nebo sedmičlenný senát. V případě tříčlenného výboru je posuzována rovněž 

přijatelnost stížnosti. Pokud lze bez meritorního posouzení rozhodnout o její 

nepřijatelnosti nebo jejím vyškrtnutí ze seznamu, rozhodne tak výbor konečným 

rozhodnutím. Pokud však nedospěje k závěru, že stížnost je nepřijatelná či nesplňuje 

podmínky opravňující rozhodnout o vyškrtnutí této stížnosti ze seznamu případů, 

postoupí případ sedmičlennému senátu v souladu s článkem 53 odst. 6 Jednacího řádu 

ESLP, popř. může sám meritorně rozhodnout v souladu s článkem 28 odst. 1 písm. b) 

EÚLP.13 Meritorní rozhodnutí o stížnosti je tedy možné vydat tříčlenným výborem 

v případě, že předmětná otázka již byla řešena ustálenou judikaturou Evropského soudu 

pro lidská práva.14  

Do působnosti sedmičlenného senátu může dospět daný případ dvěma různými 

způsoby. Prvním je postoupení stížnosti ze strany samosoudce a druhým je její postoupení 

ze strany tříčlenného výboru, který daný případ již v předchozí fázi řízení posuzoval.15 

V této fázi řízení již sedmičlenný senát, stejně jako tříčlenný výbor, může danou 

stížnost meritorně projednávat. V souladu s ustanoveními Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod má sedmičlenný senát v případě, kdy tak již nebylo 

rozhodnuto v předchozí fázi řízení, možnost rozhodnout o nepřijatelnosti stížnosti, ale 

typicky rozhoduje i o odůvodněnosti dané stížnosti.  Sedmičlenný senát má v rámci 

rozhodování o odůvodněnosti stížnosti možnost posoudit i případné poskytnutí 

spravedlivého zadostiučinění, a to v rámci jednoho rozsudku nebo samostatným 

rozhodnutím. 

                                                      
13 Článek 28 odst. 1 písm. b) EÚLP: „Stížnost podanou podle článku 34 může výbor jednomyslně (…) 

prohlásit za přijatelnou a vynést zároveň rozsudek o odůvodněnosti stížnosti, pokud jí nastolená otázka 

vztahující se k výkladu nebo použití Úmluvy nebo jejích protokolů je již řešena ustálenou judikaturou 

Soudu.“ 
14 KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3., str. 240-241 
15 MARKOVÁ, Irena. Evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se České 

republiky. Ostrava: Key Publishing, 2008. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-87071-56-4., str. 44 
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Institut spravedlivého zadostiučinění je specifický institut uplatňující se 

v případech opodstatněných stížností, jehož hlavním cílem je kompenzovat majetkovou 

újmu, případně z části odčinit nemajetkovou újmu, která vznikla poškozené straně při 

jednání, v rámci kterého byla porušena lidská práva a svobody, upravená v Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, popř. v jejích protokolech. 

Ustanovení, pamatující na tento institut stanoví, že: „Jestliže Soud (pozn. aut. ESLP) 

prohlásí, že byla porušena Úmluva (pozn. aut. EÚLP) nebo její protokoly, a jestliže 

vnitrostátní právo zúčastněné Vysoké smluvní strany umožňuje jen částečné odstranění 

důsledků tohoto porušení, Soud přizná v případě potřeby poškozené straně spravedlivé 

zadostiučinění.“16 

V souladu se shora uvedeným lze konstatovat, že o spravedlivém zadostiučinění 

je rozhodováno v případech, kdy byly splněny současně dvě podmínky, a to porušení 

lidských práv a svobod zakotvených v systému EÚLP, a nedostatečnost prostředků, které 

jsou k dispozici v rámci vnitrostátního řízení pro eliminaci důsledků, které v návaznosti 

na toto porušení vznikly poškozenému. V rámci poskytnutí náhrady újmy poškozenému 

lze však také uzavřít dohodu mezi odpovědným subjektem a poškozeným. V takovém 

případě po jejím uzavření Evropský soud pro lidská práva posuzuje, zda nedošlo k 

dohodě, která je v rozporu se zásadou spravedlnosti. V tomto případě při zachování 

zásady spravedlnosti končí řízení vyškrtnutím stížnosti ze seznamu případů.17 

V této fázi může také Evropský soud pro lidská práva vyzvat strany řízení k 

možnosti uzavření dohody o smírném urovnání sporu. V tomto případě v souladu 

s článkem 39 EÚLP probíhá jednání o smírném urovnání samostatně mimo předmětné 

řízení vedené před Evropským soudem pro lidská práva a současně informace a 

skutečnosti zjištěné při tomto jednání nelze uplatnit při samotném řízení před Evropským 

soudem pro lidská práva. V případě, kdy dojde k uzavření smíru, rozhodne sedmičlenný 

senát o vyškrtnutí stížnosti ze seznamu případů v souladu s článkem 62 odst. 3 Jednacího 

řádu ESLP a to rozhodnutím, které je konečné a je následně předáno Výboru ministrů 

Rady Evropy. 

V případě, kdy stěžovatel odmítne přijmout podmínky stanovené v rámci návrhu 

smírného urovnání předloženého ze strany konkrétního státu, může dojít k aplikaci 

                                                      
16  Článek 41 EÚLP 
17  Článek 75 odst. 4 Jednacího řádu ESLP 
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dalšího institutu vycházejícího z procesních předpisů týkajících se řízení před Evropským 

soudem pro lidská práva, a to tzv. jednostranného prohlášení. Jedná se o prohlášení státu, 

který porušil Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. V rámci 

tohoto prohlášení vláda státu, který je subjektem řízení, prostřednictvím zmocněnce pro 

zastupování státu před ESLP, před tímto soudem prohlásí, že dle jejího názoru porušila 

příslušné ustanovení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a 

současně se zaváže přijmout všechna nezbytná opatření k odstranění protiprávního stavu 

a zajištění nápravy v daném případě.18 K tomuto postupu přistupuje vláda státu za účelem 

urychlení procesu před Evropským soudem pro lidská práva. Na první pohled se tento 

procesní prostředek jeví pro stěžovatele jako stejně výhodný v porovnání se smírným 

urovnáním, avšak jistá míra nevýhody se v rámci jednostranného prohlášení projevuje 

například v tom, že výše poskytnutí spravedlivého zadostiučinění může být v rámci 

jednostranného prohlášení snížena až o 10 %, a to především v případech 

neodůvodněného zamítnutí předchozího návrhu na uzavření smírného urovnání ze strany 

stěžovatele.19  

Mechanismus jednostranného prohlášení byl Radou Evropy přijat až v roce 

201220 v rámci novelizace Jednacího řádu ESLP, kdy byl tento řád doplněn o článek 62a, 

ve kterém se stanoví, že žalovaný stát musí toto prohlášení pronést veřejně a v rámci 

kontradiktorního řízení. Je však nutné samozřejmě s ohledem na důvěrné skutečnosti 

vyplývající z řízení o smírném urovnání šetřit takto získané informace. V rámci tohoto 

kontradiktorního řízení má stěžovatel možnost vyjádřit se ke skutečnostem tvrzeným 

v jednostranném prohlášení a zároveň přednést, zda s prohlášením souhlasí, či nikoli. 

Odstavec 2 shora uvedeného článku však připouští, že je možné přednést jednostranné 

prohlášení v případě, kdy jsou splněny zvláštní okolnosti, i bez předchozího pokusu o 

smírné urovnání.21 Pokud dojde k vydání takovéhoto prohlášení ze strany vlády 

předmětného státu a Evropský soud pro lidská práva dospěje k tomu závěru, že není nutné 

                                                      
18 European Court of Human Rights. Your application to the ECHR (Czech) [online]. Strasbourg: 

European Court of Human Rights, /n [cit. 2017-11-01]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Your_Application_CES.pdf 
19 European Court of Human Rights. Unilateral declarations: policy and practice [online]. Strasbourg: 

European Court of Human Rights, 2012 [cit. 2017-11-02]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Unilateral_declarations_ENG.pdf 
20 Tamtéž 
21 European Court of Human Rights. Rules of Court. Rules of Court 14 November 2016 [online]. 

Strasbourg: European Court of Human Rights, 2016 [cit. 2017-11-02]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf 
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pokračovat v řízení s ohledem na jasnost porušení EÚLP případně jejích protokolů, 

dostatečnost navrhované nápravy či dostatečnému respektování lidských práv, příjme 

ESLP toto prohlášení a vyškrtne stížnost ze seznamu případů, a to i v případě, že 

stěžovatel trvá na projednání celé věci. Pokud však stěžovatel souhlasí s navrhovaným 

řešením vyplývajícím z jednostranného prohlášení a nepodal v rámci kontradiktorního 

řízení proti tomuto námitky, vyškrtne stížnost ze seznamu stížností přímo, stejně, jako je 

tomu u smírného urovnání. Příklad rozhodnutí v řízení, ve kterém bylo uplatněno 

jednostranné prohlášení, je uveden v příloze č. 2 této diplomové práce.22 

V rámci řízení o stížnosti sedmičlenný senát kromě rozhodnutí o nepřijatelnosti, 

o vyškrtnutí ze seznamu či samotného rozhodnutí ve věci, může rozhodnout také o 

postoupení této věci tzv. velkému senátu, skládajícímu se ze 17 soudců. Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod obecně upravuje dvě kategorie 

situací, za kterých může dojít k postoupení věci velkému senátu. První je upravena v 

článku 30 EÚLP, který zohledňuje situace, kdy je nutné provést výklad Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod nebo protokolů k této úmluvě, pokud se 

jedná o závažný případ projednávaný před sedmičlenným senátem Evropského soudu pro 

lidská práva. Současně tento článek pamatuje také na případy, kdy by mohlo dojít 

rozhodnutím sedmičlenného senátu k vytvoření judikatury, která odporuje předchozí 

rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva.  V tomto případě je také možné, 

aby sedmičlenný senát postoupil věc velkému senátu, ale pouze za předpokladu, že to 

není v rozporu s vůlí jedné ze stran řízení. V případě, kdy jedna ze stran nesouhlasí 

s postoupením dané věci, je oprávněna vznést námitku proti tomuto postupu ve lhůtě 

jednoho měsíce od rozhodnutí sedmičlenného senátu o postoupení věci.23 Pokud ESLP 

v sedmičlenném senátu shledá námitky jako odůvodněné, pokračuje řízení ve věci před 

sedmičlenným senátem, v opačném případě rozhoduje o stížnosti velký senát v souladu 

s rozhodnutím o postoupení. 

Další okolností, za které stížnost posuzuje velký senát je případ, kdy o toto 

postoupení žádá zúčastněná strana. K takovému postoupení však dojde pouze za 

podmínek stanovených v článku 43 EÚLP, tj. pokud zúčastněná strana o toto postoupení 

požádá ve lhůtě tří měsíců od data, kdy byl vydán rozsudek sedmičlenného senátu, který 

                                                      
22 Rozhodnutí ESLP ve věci Kohoutek proti České republice, ze dne 27.8.2013, stížnost č. 25442/12. 

Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126585 
23 Článek 72 odst. 2 Jednacího řádu ESLP 
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věc projednával a za předpokladu, že se jedná o „závažnou otázku týkající se výkladu 

nebo provádění Úmluvy nebo jejich protokolů, nebo o závažnou otázku všeobecné 

povahy.“24 Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že není možné, aby strana řízení požádala 

o postoupení věci již ve fázi, kdy stížnost posuzuje samosoudce, popř. tříčlenný výbor, 

nýbrž až ve fázi řízení před sedmičlenným senátem. V tomto případě dojde k rozhodnutí 

ve věci rozsudkem, který vydá velký senát, kterému byla věc postoupena. 

1.1.2. Poradní stanovisko 

Zvláštním způsobem řízení, odlišným od klasického projednávání stížnosti před 

Evropským soudem pro lidská práva, je řízení o vydání poradního stanoviska. V rámci 

tohoto řízení postupuje Evropský soud pro lidská práva na žádost Výboru ministrů Rady 

Evropy v případech, kdy je nutné provést závazný výklad Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a jejích protokolů. Nejedná se však v tomto řízení o 

posuzování jednotlivých případů, ale o provedení soudního výkladu lidských práv a 

základních svobod. Soud nesmí v rámci tohoto poradního stanoviska určit obsah ani 

rozsah práv a svobod, která jsou zakotvena v Hlavě I EÚLP, jakož i v protokolech, tj. 

například práva na život, zákazu mučení, práva na spravedlivé řízení a dalších, jelikož by 

tím mohlo dojít k umělému omezení rozsahu základních lidských práv a svobod, což by 

bylo v rozporu se základními zásadami vztahujícími se globálně na všechna lidská práva 

a svobody. Poradní stanoviska Evropského soudu pro lidská práva vydává velký senát, 

který současně může rozhodnout, že nejsou splněny podmínky článku 47 EÚLP, a tedy 

je žádost Výboru ministrů o vydání poradního stanoviska nepřijatelná. 

1.2. Rozsudky sedmičlenných senátů a velkého senátu 

Jak již bylo uvedeno výše, meritorním rozhodnutím ve věci, tj. rozsudkem, mohou 

rozhodovat sedmičlenný senát nebo velký senát. Tato rozhodnutí mají společné i rozdílné 

znaky. Kromě samotného rozhodnutí ve věci může Evropský soud pro lidská práva 

rozhodovat také rozsudkem o spravedlivém zadostiučinění, pokud o něm není 

                                                      
24 Council of Europe - European Court of Human Rights.  European Convention on Human Rights 

[online]. Strasbourg: Council of Europe, 2010 [cit. 2017-10-01]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 
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rozhodováno přímo v rozsudku ve věci samé či o revizi již vydaného rozsudku nebo jeho 

výkladu.25 

Mezi společné znaky rozsudků řadíme znaky formální, uvedené v článku 74 

Jednacího řádu ESLP, který stanoví:  

„1.Rozsudek vydaný ve smyslu článku 28, 42 a 44 Úmluvy obsahuje: 

a) jméno předsedy a ostatních soudců tvořících velký senát nebo senát a 

jméno tajemníka nebo jeho zástupce 

 b) datum vydání rozsudku a datum jeho vynesení 

 c) označení stran 

 d) jména zástupců, právníků a poradců stran 

 e) popis řízení 

 f) vylíčení skutkového stavu 

 g) souhrn závěrů stran 

 h) právní odůvodnění 

 i) výrok 

 j) případné rozhodnutí o úhradě nákladů řízení 

 k) uvedení počtu soudců, kteří tvořili většinu 

 l) případné připojení stanoviska, jehož text je autentický 

2. Soudce, který se zúčastnil projednání případu velkým senátem nebo senátem, 

má právo připojit k rozsudku buď výklad svého souhlasného nebo rozdílného 

stanoviska, nebo prosté vyjádření svého nesouhlasu.“26 

Jak je ze shora uvedeného patrné, rozsudek sedmičlenného senátu a velkého 

senátu Evropského soudu pro lidská práva má podobné náležitosti jako rozsudek známý 

v rámci českého právního systému. Liší se však v rámci své struktury. Primární odlišností 

od rozsudku, jak jej známe z vnitrostátního práva je ten, že výroky Evropského soudu pro 

lidská práva najdeme až v samotném závěru rozsudku. Dále je rozsudek jak 

sedmičlenného senátu, tak velkého senátu strukturován na jednotlivé kapitoly v souladu 

                                                      
25 KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3., str. 312 
26 European Court of Human Rights. Rules of Court. Rules of Court 14 November 2016 [online]. 

Strasbourg: European Court of Human Rights, 2016 [cit. 2017-11-02]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf 

http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf
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se shora uvedeným článkem 74 Jednacího řádu, tj. úvodní část rozsudku, část označenou 

„řízení“, část popisující skutkový stav, následuje právní posouzení a samotný výrok, který 

může být ještě doplněn odlišným stanoviskem soudců.27  

Odlišná stanoviska jsou jednou z neopomenutelných součástí klasické struktury 

rozsudku, a to jak sedmičlenného senátu, tak velkého senátu. V souladu s článkem 45 

odst. 2 EÚLP: „Jestliže rozsudek vcelku nebo z části nevyjadřuje jednomyslný názor 

soudců, má každý soudce právo k němu připojit své odlišné stanovisko.“28  Z tohoto 

ustanovení jasně vyplývá, že připojení odlišného stanoviska k rozsudku není povinností 

soudce, který nesouhlasí jak s rozhodnutím samotným, ale také s odůvodněním tohoto 

rozhodnutí, nýbrž jde pouze o jeho právo, které může či nemusí uplatnit. Jak vyplývá 

z odstavce 2 článku 74 Jednacího řádu ESLP, jak je citováno výše, nemusí však být 

stanovisko soudce pouze odlišné, nýbrž soudce může připojit své stanovisko také i 

v případech, kdy s rozhodnutím souhlasí a pouze chce uvést svůj výslovný souhlas 

s daným rozsudkem. V souladu s komentářem k příslušnému článku EÚLP bývá pořadí 

stanovisek „od nejméně nesouhlasných k nejvíce nesouhlasným, tedy: souhlasná-

částečně souhlasná a částečně nesouhlasná – částečně nesouhlasná – nesouhlasná. 

Pokud jsou k jednomu rozsudku přidána dvě nebo více stanovisek stejného druhu, má 

přednost odchylné stanovisko seniorního soudce.“29 Z tohoto lze jasně stanovit, že také 

uvádění jednotlivých stanovisek v rozsudku se řídí přesně stanovenými pravidly, ve 

kterých se projevují nejen zásady pořadí dle míry podpory rozsudku samotného až po 

absolutně nesouhlasná stanoviska, ale také dle pravidla přednosti služebně staršího 

soudce. V českém vnitrostátním právu se podobný princip projevuje například u 

rozhodování Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, avšak jen u soudců, kteří 

mají odlišný názor, než je stanoven v přijatém rozhodnutí.30 V souladu se shora 

uvedeným lze tedy říci, že za určitých okolností, závislých na vůli jednotlivých soudců, 

                                                      
27 BOBEK, Michal, KÜHN, Zdeněk. Judikatura a právní argumentace. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: Auditorium, 2013. ISBN 978-80-87284-35-3., str. 309 
28 Council of Europe - European Court of Human Rights.  European Convention on Human Rights 

[online]. Strasbourg: Council of Europe, 2010 [cit. 2017-10-01]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 
29 KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3., str. 314 
30 Např. § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavní soudu, ve znění pozdějších předpisů 
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lze za nedílnou součást rozsudku označit i stanovisko soudce, a to ať souhlasné, tak i 

odlišné. 

Tato výše uvedená struktura klasického rozsudku však neplatí pro všechny 

Evropským soudem pro lidská práva vydané rozsudky. Jinak je tomu například u 

rozsudku o smírném urovnání. V souladu s článkem 39 odst. 3 EÚLP platí, že: „Je-li 

dosaženo smírného urovnání, vyškrtne Soud případ ze svého seznamu rozhodnutím, které 

se omezí na stručné vylíčení skutečností a přijatého řešení.“31 

Rozsudky velkého senátu jsou ze své podstaty konečné, tj. nemohou být zvráceny 

v dalším řízení. Jinak je tomu však u rozsudků vydaných sedmičlennými senáty. 

Rozsudky sedmičlenného senátu jsou konečné pouze v případě splnění jedné ze tří 

podmínek stanovených v článku 44 odst. 2 EÚLP: 

-  První podmínkou je situace, kdy obě strany řízení prohlásí, že nebudou 

žádat o postoupení věci velkému senátu. 

- Druhou podmínkou je uplynutí tříměsíční lhůty, v rámci které žádná ze 

zúčastněných stran nepožádala o postoupení věci velkému senátu.  

- Třetí podmínkou je situace, kdy výše uvedenou žádost zúčastněných stran 

o postoupení věci velkému senátu v souladu s článkem 43 EÚLP, která byla 

podána v tříměsíční lhůtě od data rozsudku, kolegium velkého senátu zamítne.  

Nezbytnou podmínkou, kterou je nutné splnit, aby byl rozsudek označen za 

konečný a aby s ním mohly být spojovány další vlastnosti a povinnosti, je i podmínka 

vyhlášení tohoto rozsudku. Vyhlášení je upraveno v článku 77 Jednacího řádu ESLP, 

který ve svém odstavci 2 stanoví: „Rozsudek senátu může být čten ve veřejném zasedání 

předsedou senátu nebo jiným jím určeným soudcem. Vládní zástupci a zástupci účastníků 

řízení jsou včas informováni o datu konání veřejného zasedání. Jinak za doručení ve 

smyslu odstavce 3 tohoto článku jednacího řádu rozsudků senátů, jakož i všech rozsudků 

vynesených výbory, je považováno jeho vyhlášení.“32 

                                                      
31 KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3., str. 313 
32 Česká advokátní komora. Rules of Court [online]. Strasbourg: European Court of Human Rights, 2011 

[cit. 2018-03-06]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/jr-duben-

2011_s-prijatymi-zmenami.pdf 
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 Jakmile lze rozsudek označit za konečný, tj. jsou splněny všechny shora uvedené 

podmínky, a to především podmínky uvedené v článku 44 EÚLP, je nutné jej zveřejnit, 

což souvisí s principem materiální publicity a zároveň principem zachování právní jistoty.  

Podmínky zveřejnění jsou podrobněji upraveny v článku 78 Jednacího řádu ESLP. Za 

průběh zveřejnění je v rámci struktury Evropského soudu pro lidská práva odpovědný 

tajemník. Tajemník je současně odpovědný za vedení oficiální Sbírky rozsudků a 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, která však v současné době s ohledem na 

digitalizaci celého systému práce a vyhledávání judikatury není ve své fyzické podobě 

v tak rozsáhlé míře využívána. Naopak nejznámější digitální databází, ve které jsou 

konečné rozsudky jak sedmičlenných senátů, tak velkého senátu zveřejňovány, je 

elektronická databáze vedená pod zkratkou HUDOC (Human Rights Documentation).33  

V této databázi jsou zveřejňovány nejen rozsudky, ale také další dokumenty (poradní 

posudky, rezoluce Výboru ministrů atd.), které jsou klíčové pro jednotlivá řízení a které 

jsou publikovány v oficiálních jazycích (angličtina, francouzština) a jsou neoficiálně 

překládány do dalších jazyků.  

                                                      
33 HUDOC - European Court of Human Rights [online]. Strasbourg: Council of Europe, /n [cit. 2017-12-

10]. Dostupné z: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]} 
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2. Výkon rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva  

Po vydání rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci porušení Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze strany smluvního státu a po jeho 

vyhlášení v okamžiku, jakmile se tento rozsudek stane konečným, předá Evropský soud 

pro lidská práva toto rozhodnutí Výboru ministrů Rady Evropy (dále jen „Výbor 

ministrů“) v souladu s článkem 77 Jednacího řádu ESLP.  Tento krok má význam 

zejména z toho důvodu, aby mohlo dojít k zajištění dohledu nad výkonem daného 

rozhodnutí. Bez zajištění výkonu rozhodnutí by celá činnost a všechny úkony spojené 

s rozhodováním jak Evropského soudu pro lidská práva v předchozí fázi řízení, tak i 

dalších subjektů, a to především stěžovatele, o jehož právech a povinnostech je 

rozhodováno, byla bezúčelná. Výkon rozhodnutí hraje klíčovou roli nejen v rámci 

vnitrostátního práva, ale především s ohledem na mechanismus ochrany lidských práv ze 

strany Rady Evropy také z hlediska mezinárodního práva. Je nutné proto zajistit, aby 

rozhodnutí mezinárodního orgánu ochrany lidských práv a základních svobod bylo reálně 

aplikováno a nezůstalo v právním prostoru pouze jako apelace na daný stát bez možnosti 

fakticky působit na odpovědné složky státu, které mají zajistit praktické dodržování 

lidských práv a základních svobod pro všechny. 

V následujících podkapitolách se bude práce věnovat jednotlivým orgánům Rady 

Evropy, které v rámci výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva hrají 

klíčovou roli. Činnost těchto orgánů ve spolupráci s činností členského státu Rady Evropy 

zajišťuje, že v případě rozsudku konstatujícího porušení mechanismu Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod bude porušení stěžovatelových práv a 

svobod napraveno. Současně má být nahrazena majetková, popř. nemajetková újma, která 

v závislosti na shora uvedeném porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod vznikla. 

2.1. Výbor ministrů Rady Evropy a jeho role při výkonu 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

2.1.1. Výbor ministrů Rady Evropy 

Výbor ministrů je orgánem Rady Evropy, který primárně dohlíží na výkon 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a je zřízen Statutem Rady Evropy, 

dokumentem, přijatým v Londýně 5.5.1949. Výbor ministrů se skládá z ministrů 
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zahraničních věcí jednotlivých členských států, kterých je v současnosti 47.34 Jedná se o 

orgán, který má mimo jiné za cíl dohled nad výkonem rozhodnutí Evropského soudu pro 

lidská práva.  

Výbor ministrů má svou vlastní organizační strukturu. Na nejvyšší úrovni se 

nachází Shromáždění ministrů zahraničních věcí, následuje Shromáždění zástupců 

ministrů zahraničních věcí. V souladu s Jednacím řádem Výboru ministrů a Statutem 

Rady Evropy, konkrétně článkem 14 platí, že každý ministr zahraničí si může zvolit svého 

zástupce.35 V oblasti dohledu nad výkonem rozhodnutí hraje v rámci organizační 

struktury Výboru ministrů primární roli Oddělení pro výkon soudních rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva, jehož úlohou je nejen podpora Výboru ministrů 

v provádění detailní analýzy postupů, pomocí kterých konkrétní stát zajišťuje výkon 

rozsudku Evropského soudu pro lidská práva na svém území, ale také může kontaktovat 

nevládní organizace v daném státě či poškozeného a zjišťovat jejich názor na přijatá 

opatření. Dalším a neméně významným úkolem je také příprava jednotlivých 

lidskoprávních jednání Výboru ministrů na úrovni ministrů zahraničních věcí Vysokých 

smluvních stran Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

V neposlední řadě je Oddělení pro výkon soudních rozhodnutí Evropského soudu pro 

lidská práva také nápomocno členským státům při jejich postupu směřujícím ke splnění 

povinností, které jim v souladu s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva vznikly, 

a to především při určení, která vhodná obecná i individuální opatření je nutno v daném 

případě přijmout.  

Jak je však ze shora uvedeného patrné, Výbor ministrů je orgánem převážně 

politickým. Jeho rozhodnutí, přijímaná ve formě rezolucí, lze tedy považovat za spíše 

politická usnesení. Tyto rezoluce působí nejen na státy jako celek, ale i na jednotlivé 

členy, kteří se účastní jednání Výboru ministrů – ministry zahraničních věcí, kteří 

prezentují postoje vlád jednotlivých smluvních stran, ale i komunikují rozhodnutí Výboru 

ministrů do jednotlivých členských zemí v rámci svých pravomocí ve vnitrostátním 

                                                      
34 Council of Europe. Search on Treaties. [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 2017-12-

15]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-

/conventions/chartSignature/3 
35 Článek 14 Statutu Rady Evropy: „Jestliže ministr zahraničních věcí nemůže být přítomen nebo jestliže 

to vyžadují jiné okolnosti, může být jmenován zástupce, aby jednal jeho jménem. Vždy, pokud je to možné, 

je zástupce členem vlády svého státu.“ (Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/mzv/prilohy_zu/coe_strasbourg-content-shared-files-statut_rady_evropy.html) 
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právním řádu daného státu. Činnost ministrů má napomoci k hladkému přijetí 

relevantních opatření, která mají zajistit naplnění požadavků stanovených v předmětném 

rozhodnutí jak sedmičlenného senátu, tak velkého senátu Evropského soudu pro lidská 

práva. 

Základní článek Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, 

týkající se výkonu rozhodnutí a tím také role Výboru ministrů v rámci této fáze řízení, je 

článek 46. Tento článek je uveden deklarací v odstavci 1, která stanoví, že: „Vysoké 

smluvní strany se zavazují, že se budou řídit konečnými rozsudky Soudu ve všech sporech, 

jichž jsou stranami.”36  Z tohoto ustanovení lze odvozovat jeden z klíčových principů 

výkonů rozhodnutí ESLP a to, že je především přímo na smluvní straně Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod, aby zajistila, že budou přijata veškerá 

opatření vyplývající z rozsudku ESLP a že stát v dalších případech bude postupovat již 

sám takovým způsobem, aby nedošlo k opakovanému porušování EÚLP. Je však nutné 

zmínit, že takováto koncepce odpovědnosti není spojená pouze s Evropskou úmluvou o 

ochraně lidských práv a základních svobod a potažmo tak s Radou Evropy, ale že 

podobné pravidlo můžeme nalézt také v článku 94 Charty Organizace spojených 

národů,37 která se podle některých zdrojů stala jedním ze vzorů při přijímání pro toto téma 

klíčového článku 46 EÚLP.38 V rámci tématu odpovědnosti státu, vyplývající 

z rozhodnutí ESLP, však při pojednání o článku 46 nesmíme hned v úvodu zapomenout 

ani na článek 1 EÚLP. Článek 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod sám o sobě představuje závazek Vysokých smluvních stran dodržovat lidská 

práva a svobody zaručená touto úmluvou, a tudíž se také tímto jednotlivé členské státy 

Rady Evropy zavazují k dodržování práv a povinností stanovených rozsudkem ESLP. 

Odpovědnost státu za protiprávní jednání je také posuzována v souladu s Návrhem článků 

                                                      
36 Council of Europe - European Court of Human Rights.  European Convention on Human Rights 

[online]. Strasbourg: Council of Europe, 2010 [cit. 2017-10-01]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 
37 Článek 94 Charty OSN: „1. Každý člen Organizace se zavazuje, že se podrobí rozhodnutí 

Mezinárodního soudního dvora v každém sporu, v kterém je stranou.  

2. Jestliže strana v některém sporu nesplní své závazky z rozsudku vyneseného Mezinárodním soudním 

dvorem, může se druhá strana obrátit na Radu Bezpečnosti, jež, považuje-li to za nutné, může činit 

doporučení nebo rozhodnout, jaká opatření mají být učiněna, aby rozsudek byl vykonán.“ (Dostupné z: 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-

mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf) 
38 LAMBERT ABDELGAWAD, Elisabeth. The execution of judgments of the European Court of Human 

Rights. 2nd ed. Strasbourg: Council of Europe Pub, 2008. ISBN 9789287163738., str. 6 
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o odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní chování, přijatém Komisí OSN pro 

mezinárodní právo v listopadu 2001,39 který je aplikován v obecné rovině a speciální 

úprava konkrétních povinností vyplývající pro stát z porušení Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod je upravena přímo v EÚLP.40 

Samotné jádro výkonu rozhodnutí z pohledu znění Evropské úmluvy o lidských 

právech a základních svobodách však spočívá především v odstavci druhém článku 46 

EÚLP. Toto ustanovení stanoví, že dohled nad výkonem rozsudku provádí právě shora 

uvedený Výbor ministrů, který po doručení konečného rozsudku ESLP jedná v souladu 

s níže uvedeným postupem upraveným v několika dokumentech, a to v Pravidlech 

Výboru ministrů pro dohled nad výkonem rozsudků a podmínek smírných urovnání41  

přijatých dne 10.5.2006, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pravidla pro dohled nad 

výkonem rozsudků“), dále v dokumentu CM/Inf/DH/(2010)37E ze dne 6.9.2010 (Dohled 

nad výkonem rozsudků a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva: Implementace 

akčního plánu z Interlakenu - modality dvojího systému dohledu)42 a také dokumentu 

Výboru ministrů CM/Inf/DH(2009)29Rev ze dne 3.6.2009 (Akční plány - akční zprávy. 

Definice a cíle).43 Poměrně novým dokumentem, také zohledňujícím činnost Výboru 

ministrů při výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, je dokument GR-

H(2016)2-final, přijatý Výborem ministrů dne 30. března 2016, týkající se postupů a 

pracovních metod lidskoprávních schůzí Výboru ministrů.44 

                                                      
39 ONDŘEJ, Jan, POTOČNÝ, Miroslav. Obecné mezinárodní právo v dokumentech. 3., dopl. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2010. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-330-1., str. 7 
40 PETROV, Jan. Působení judikatury ESLP na národní právní řády: role vnitrostátních 

orgánů. Jurisprudence. 2016, 2016(1), 21-29. ISSN 1802-3843. 
41 Council of Europe.  Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of 

judgments and of the terms of friendly settlements.  [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 

2017-12-10]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16806eebf0 
42 Council of Europe. Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of 

Human Rights: implementation of the Interlaken Action Plan – Modalities for a twin-track supervision 

system [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2010 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: 

https://rm.coe.int/16804a327f 
43 Council of Europe. Action Plans – Action Reports Definitions and objectives Memorandum prepared 

by the Department for the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights [online]. 

Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805adb14#_ftn1 
44 Council of Europe. Supervision of the execution of judgments of the European Court of Human Rights: 

procedure and working methods for the Committee of Ministers’ Human Rights meetings [online]. 

Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806303a9 
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Jakmile je konečný rozsudek předán Výboru ministrů, zahájí tento Výbor řízení 

na základě Pravidel pro dohled nad výkonem rozsudků, a to konkrétně dle pravidla č. 6. 

Výbor ministrů primárně vyzve stát, aby mu sdělil, jaká opatření již přijal za účelem 

splnění své povinnosti, popř. jaká opatření plánuje přijmout. Konkrétní stát může 

přijmout v závislosti na rozhodnutí, případně na druhu porušené povinnosti, obecná, 

individuální opatření nebo poskytnout poškozenému spravedlivé zadostiučinění.  Výše 

uvedené druhy nápravy budou popsány detailněji v následující kapitole této práce, ale je 

nutné je zmínit také na tomto místě vzhledem k tomu, že se jejich přijetí promítá také do 

činnosti Výboru ministrů při dohledu nad výkonem rozhodnutí. V odstavci 2 pravidla č. 6 

Pravidel pro dohled nad výkonem rozsudků45 je upraven mechanismus, který stanoví, že 

Výbor ministrů v souladu s článkem 46 odst. 2 EÚLP dohlíží nejen primárně nad tím, zda 

bylo v souladu s rozsudkem ESLP uhrazeno poškozenému spravedlivé zadostiučinění, 

ale také nad individuálními opatřeními, která byla přijata za účelem nápravy stavu, ve 

kterém se poškozená strana nacházela, což souvisí s právním principem restitutio in 

integrum neboli návrat v původní stav. Další oblastí, nad kterou v této fázi vykonávacího 

řízení Výbor ministrů dohlíží je přijetí obecných opatření, která zamezí tomu, aby se 

podobné porušení lidských práv a základních svobod opakovalo.  

K tomu, aby mohlo dojít ze strany Rady Evropy k objektivnímu posouzení všech 

relevantních skutečností, zda stát opravdu činí kroky směřující k nápravě svého 

předchozího jednání, slouží Výboru ministrů několik mechanismů. Primárními z nich 

jsou zprávy a informace, které Výboru ministrů poskytuje přímo smluvní stát. Tyto 

informace jsou většinou poskytovány Výboru ministrů do 6 měsíců od okamžiku, kdy se 

stal rozsudek konečným. Současně dalším zdrojem, se kterým Výbor ministrů 

komunikuje a získává od něj prostřednictvím svého Oddělení pro výkon soudních 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva informace o stavu změn uvnitř členského 

státu, jsou jednotlivé neziskové organizace, nevládní organizace i zástupci občanské 

společnosti v daném státě. Dalšími subjekty, se kterými Výbor ministrů při výkonu 

rozhodnutí spolupracuje, jsou v souladu s pravidlem č. 9 Pravidel pro dohled nad 

                                                      
45 Council of Europe. Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of 

judgments and of the terms of friendly settlements [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 

2017-12-10]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16806eebf0 
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výkonem rozsudků, také mezinárodní mezivládní organizace, ale i případně národní 

organizace zabývající se podporou a ochranou lidských práv a základních svobod.46   

Je však nutné podotknout, že právě zástupci smluvního státu jsou primárně 

klíčovými subjekty, jejichž informace je nutné při posuzování stavu výkonu rozhodnutí 

zohlednit. Tyto informace jsou poskytovány Výboru ministrů ve formě dokumentů, které 

jim předkládají samotní zástupci vlád, kteří mají na možné změny jak v konkrétním 

případě, tak i při úpravě a přijímání nových právních předpisů v daném státě klíčový vliv.  

2.1.2. Dokumenty předkládané Výboru ministrů 

Dva primárně relevantní dokumenty, které jsou Výboru ministrů ze strany 

členského státu předkládány jsou akční plán a akční zpráva.  

Akční plán47 je dokument, ve kterém daný stát předkládá své představy o 

možných opatřeních, která plánuje v souvislosti s daným případem přijmout, ale zatím 

ještě nebyla přijata. Současně akční plán obsahuje i informace týkající se již provedených 

opatření jak obecných, tak individuálních.  Dokument předkládá vláda daného státu, resp. 

zástupce vlády odpovědný za kooperaci s Výborem ministrů několikrát během celého 

vykonávacího řízení. Příklad takového plánu je přílohou č. 3 této práce.48 Jedná se o 

dokument, jehož předložení Výboru ministrů lze považovat za významný moment celého 

výkonu rozhodnutí Evropského soud pro lidská práva. V rámci tohoto dokumentu si totiž 

Výbor ministrů spolu s daným státem ujasní, jaká opatření jsou dle názoru obou 

zúčastněných stran nejvhodnější k přijetí v rámci jak daného konkrétního případu, tak i 

v rámci systémových změn a uvedou do souladu pohled Výboru ministrů i státu na výkon 

rozhodnutí.  

Jakmile je akční plán předložen Výboru ministrů, tak jej Výbor zahrne na program 

svého lidskoprávního jednání, které se koná pravidelně, tj. na úrovni zástupců ministrů 

                                                      
46 Council of Europe. Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of 

judgments and of the terms of friendly settlements [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 

2017-12-10]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16806eebf0 
47 Definice akčního plánu: „A plan setting out the measures the respondent State intends to take to 

implement a judgment of the Court, including an indicative timetable. The plan shall, if possible, set out 

all measures necessary to implement the judgment. Alternatively, where it is not possible to determine all 

measures immediately, the plan shall set out the steps to be taken to determine the measures required, 

including an indicative timetable for such steps.”  (Dostupné z: https://rm.coe.int/16804a327f) 
48 Council of Europe. DH - DD(2015)848 [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2015 [cit. 2017-12-

10]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16804a2c4e 
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4x do roka.49 Na tomto jednání může být akční plán Výborem ministrů vzat na vědomí či 

v případě závažného nesouhlasu s jeho obsahem mohou zástupci států daný akční plán 

projednat. Jak je ze shora uvedeného patrné, akční plán je jedním ze způsobů, jak se stát 

aktivně zapojuje do spolupráce s Výborem ministrů za účelem naplnění rozsudku 

Evropského soudu pro lidská práva. Také díky tomu, že jednání, na kterých probíhá 

případné projednání dokumentů a informací, které byly předloženy státem jsou nejen 

politická, ale především veřejná, zajišťuje tento způsob projednání určitý tlak na stát, aby 

urychlil přijímání relevantních opatření v rámci svého vnitrostátního právního řádu a tím 

i snížil počet jednání Výboru ministrů, na kterých může být jeho případ projednáván.  

Pokud Výbor ministrů nesouhlasí s tím, jakým způsobem stát zajistil výkon 

rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, projednává další možné kroky, a to 

v souladu s pravidlem č. 7 Pravidel pro dohled nad výkonem rozsudků, kdy Výbor 

ministrů zahrne projednání případu také na program následujícího lidskoprávního jednání 

Výboru, které se nesmí konat později než 6 měsíců po předchozím setkání Výboru.50 

Paradoxně však akční plán předkládaný státem, není pro tento stát závazný. Jde pouze o 

informační dokument, kterým stát projevuje součinnost v rámci výkonu rozhodnutí 

s Výborem ministrů, proto také různá řešení, která jsou v tomto dokumentu shrnuta, 

nejsou pro stát nijak závazná a nelze se jich právně domáhat. Tím, že akční plán není 

závazný, je ale zároveň umožněno, aby opatření, která stát v tomto dokumentu navrhne, 

byla projednávána Výborem ministrů a ten poté může zasahovat, resp. dávat doporučení 

státu, jakým jiným způsobem lze dosáhnout stavu, požadovaného rozhodnutím 

Evropského soudu pro lidská práva. 

                                                      
49 Council of Europe. Supervision of the execution of judgments of the European Court of Human Rights: 

procedure and working methods for the Committee of Ministers’ Human Rights meetings [online]. 

Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806303a9 
50 Pravidlo č. 7 odst. 2 Pravidel pro dohled nad výkonem rozsudků ESLP: „If the High Contracting Party 

concerned informs the Committee of Ministers that it is not yet in a position to inform the Committee that 

the general measures necessary to ensure compliance with the judgment have been taken, the case shall 

be placed again on the agenda of a meeting of the Committee of Ministers taking place no more than six 

months later, unless the Committee decides otherwise; the same rule shall apply when this period expires 

and for each subsequent period.” (Dostupné z:  https://rm.coe.int/16806eebf0) 
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Druhým dokumentem, který je označen jako klíčový dokument, poskytovaný 

smluvním státem je tzv. akční zpráva.51 Tato zpráva je předkládána Výboru ministrů 

v okamžiku, kdy se stát domnívá, že Evropským soudem pro lidská práva uložené 

povinnosti již byly ze strany státu dostatečně naplněny, resp. že byla přijata jak 

individuální, tak případně obecná opatření nutná k zajištění toho, aby se porušení 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod neopakovalo.52  

K akční zprávě je ze strany Výboru ministrů přistupováno podobným způsobem 

jako k akčnímu plánu, avšak existují dvě možnosti, jakým může tento procesní krok 

ovlivnit celkový průběh dohledu nad výkonem rozhodnutí. V případě, kdy Výbor 

ministrů dospěje k závěru, že stát dostatečně naplnil všechny předpoklady a přijal všechna 

nezbytná jak individuální, tak i obecná opatření požadovaná rozhodnutím Evropského 

soudu pro lidská práva, vydává Výbor ministrů závěrečnou rezoluci, kterou se dané řízení 

o dohledu nad výkonem rozhodnutí ze strany Výboru ministrů ukončuje. Pokud se však 

Výbor ministrů domnívá, že opatření přijatá státem a shrnutá v akční zprávě nejsou 

dostatečná k nápravě újmy vzniklé porušením lidských práv a základních svobod ze 

strany státu a k zamezení opětovného porušování těchto práv, pak řízení o výkonu 

rozhodnutí pokračuje.  

2.1.3. Dokumenty vydávané Výborem ministrů Rady Evropy 

S ohledem na další významné dokumenty vydávané v rámci vykonávacího řízení 

se nesmíme opomenout také krátce zdržet u dokumentů vydávaných Výborem ministrů, 

tj. mezitímních rezolucí a jak již bylo shora naznačeno závěrečných rezolucí, které stejně 

jako akční zpráva a akční plán představují významný okamžik potvrzující neustálou 

komunikaci mezi Výborem ministrů a členským státem v rámci nalezení, pokud možno 

nejvhodnějšího způsobu, jak rozsudek Evropského soudu pro lidská práva vykonat.  

Mezitímní rezoluce je dokumentem, který je přijímán zpravidla jako výsledek 

lidskoprávního jednání Výboru ministrů. Na tomto jednání dochází k seznámení se s 

průběhem výkonu jednotlivých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Účelem 

                                                      
51 Definice akční zprávy: „A report by the respondent State setting out all the measures taken to 

implement a judgment of the European Court of Human Rights, an/or an explanation of why no measures, 

or no further measures, are necessary.” (Dostupné z: https://rm.coe.int/16804a327f) 
52 KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3., str. 340 
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vydání takového dokumentu Výborem ministrů je především poskytnutí pomoci státu 

v případě, kdy existují oblasti, v rámci kterých by se Výbor ministrů na základě výsledků 

svého jednání přikláněl k přijetí odlišných opatření, resp. rozšíření již v rámci výkonu 

rozhodnutí přijatých opatření ze strany státu.53  

Mezitímní rezoluce je upravena v pravidle č. 16 Pravidel pro dohled nad výkonem 

rozsudků, které ukládá Výboru ministrů možnost přijmout tuto rezoluci v případě, kdy 

považuje za vhodné shrnout shora uvedeným způsobem získané informace týkající se 

opatření přijatých v souvislosti s výkonem rozhodnutí, popř. vyzvat daný stát k přijetí 

dalších opatření, která jsou nutná k naplnění daného rozsudku Evropského soudu pro 

lidská práva.54 Vzor takovéto mezitímní rezoluce je přílohou č. 4 k této práci.55  

Dalším druhem rezolucí v rámci vykonávacího řízení je tzv. závěrečná rezoluce. 

Touto rezolucí se ukončuje dohled ze strany Výboru ministrů nad výkonem rozhodnutí, 

a to v případě, kdy stát učinil všechny nezbytné kroky, tj. poskytnul poškozenému 

spravedlivé zadostiučinění, čímž z části nebo zcela kompenzoval případnou újmu, která 

mu jednáním státu v rozporu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod byla způsobena, resp. přijal individuální opatření, aby v konkrétním případě došlo 

k odstranění protiprávního stavu a zároveň, pokud to bylo nutné, přijal dostatečná obecná 

opatření, aby se takovéto porušení již neopakovalo v jiných případech v budoucnu.  

Z pohledu procesního práva, má závěrečná rezoluce také další význam kromě 

pouhého ukončení dohledu nad výkonem rozhodnutí ze strany Výboru ministrů. Jakmile 

dojde k přijetí této rezoluce ze strany Výboru ministrů, tak v případě, pokud by došlo 

k následnému pokračování v porušování lidských práv a svobod zaručených Evropskou 

úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod ze strany státu, tj. za stejných 

skutkových okolností, mezi stejnými stranami, musel by stěžovatel podat novou stížnost 

                                                      
53 Council of Europe.  Supervision of the execution of judgments of the European Court of Human Rights: 

procedure and working methods for the Committee of Ministers’ Human Rights meetings [online]. 

Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806303a9 
54 Council of Europe. Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of 

judgments and of the terms of friendly settlements [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 

2017-12-10]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16806eebf0 
55 Committee of Ministers. Interim Resolution CM/ResDH(2010)225 on the judgments of the Court of 

Human Rights in 78 cases against the Slovak Republic concerning excessive length of civil 

proceedings [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2010 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: 

https://rm.coe.int/168059ddb0 
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k Evropskému soudu pro lidská práva a celý proces, jak řízení před ESLP, tak následně 

vykonávací řízení by probíhalo znovu.56  

Ustanovením upravujícím základní zásady vztahující se na tuto rezoluci je 

pravidlo č. 17 Pravidel pro dohled nad výkonem rozsudků, ve kterém je odkazováno nejen 

na ukončení dohledu vykonávaného v souladu s článkem 46 odst. 2 EÚLP, ale také s 

článkem 39 odst. 4 EÚLP.57 Je tedy proto nutné, aby Výbor ministrů posoudil reálné 

podmínky v daném státě a konstatoval, že opatření přijatá ze strany státu jsou v rámci 

kroků učiněných při výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva dostatečná. 

Ukázka závěrečné rezoluce je přílohou č. 5 této práce.58 

Na základě pravidla č. 5 Pravidel pro dohled nad výkonem rozsudků zpracovává 

Výbor ministrů také pravidelné zprávy o jeho činnosti v souladu s článkem 46 odst. 2 až 

5 a článkem 39 odst. 4 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, 

které jsou následně zveřejňovány59 a tím pádem jsou dostupné každému, kdo by se na 

činnost Výboru ministrů chtěl zaměřit.60 

2.1.4. Typy dohledu Výboru ministrů 

V rámci vykonávacího řízení a činnosti Výboru ministrů v tomto řízení můžeme 

obecně hovořit o dvou typech dohledu nad výkonem rozhodnutí. Jedná se o takzvaný 

standardní dohled a dohled rozšířený.61 Rozdíl mezi rozšířeným a standardním dohledem 

nad výkonem rozhodnutí primárně spočívá v tom, že Výbor ministrů v rámci rozšířeného 

                                                      
56 SUCHKOVA, Maria. An analysis of the institutional arrangements within the Council of Europe and 

within certain Member States for securing the enforcement of judgements. European Human Rights Law 

Review. 2011, 2011(4), 448-463. ISSN 13611526., str. 453 
57 Článek 39 EÚLP: „Smírná urovnání (…) 4. Toto rozhodnutí je předáno Výboru ministrů, který dohlíží 

na plnění podmínek smírného urovnání uvedených v rozhodnutí.“ 
58 Committee of Ministers. Resolution Execution of the decision of the European Court of Human Rights 

Adolf and Elke Burgstaller against Austria [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 2017-12-

10]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16806dcc17 
59 Council of Europe. The Committee of Ministers' Human Rights meetings [online]. Strasbourg: Council 

of Europe, 2017 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/execution/committee-of-

ministers-human-rights-meetings 
60 Council of Europe. Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of 

judgments and of the terms of friendly settlements [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 

2017-12-10]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16806eebf0 
61 Council of Europe. IGuide Committee of Ministers Procedures and working methods. [online]. 

Strasbourg: Council of Europe, 2016 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168058d922 
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dohledu klade větší důraz a požaduje intenzivnější zapojení konkrétního státu do výkonu 

daného rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva než u dohledu standardního.  

Standardní dohled lze prakticky uplatnit většinou na jednoduché případy,62 kdy 

není příliš komplikované přijmout všechna potřebná opatření k naplnění povinností 

uložených rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se především o případy, 

kdy státy včas poskytují všechny dokumenty, akční zprávy a informace o jejich postupu 

v rámci výkonu rozhodnutí, případně kdy lze předpokládat, že bude v krátkém časovém 

úseku přijata závěrečná rezoluce.63 V rámci dokumentu vydaného Výborem ministrů o 

dvojím systému dohledu nad výkonem rozhodnutí64 jsou případy rozšířeného dohledu 

definovány taxativně. Všechny případy, které nespadají do taxativního výčtu, jsou poté 

dohlíženy standardním způsobem. 

Rozšířený dohled je dle sdělení Výboru ministrů uplatňován na případy, kdy je 

nutné přijmout nezbytná individuální opatření, současně na případy výkonu pilotních 

rozsudků, o kterých bude pojednáno níže, popř. výkon rozhodnutí ESLP týkajících se 

strukturálních nebo komplexních problémů, které identifikoval Evropský soud pro lidská 

práva nebo Výbor ministrů. Rozšířený dohled je pak také uplatňován v případě mezistátní 

stížnosti,65 kdy stěžovatelem je jiný stát, který ratifikoval Evropskou úmluvu o ochraně 

lidských práv a základních svobod a který se domáhá, aby smluvní stát přestal porušovat 

lidská práva a základní svobody upravená v systému EÚLP. V takovém případě dochází 

také k rozšířenému dohledu nad výkonem těchto rozsudků. Jak je však z praxe patrné, 

k podávání stížností ze strany jiných smluvních států nedochází v tak hojné míře jako 

k podávání individuálních stížností, a to především také z politických důsledků, které by 

takováto stížnost mohla přinést.66 

                                                      
62 KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3., str. 339 

63 SUCHKOVA, Maria. An analysis of the institutional arrangements within the Council of Europe and 

within certain Member States for securing the enforcement of judgements. European Human Rights Law 

Review. 2011, 2011(4), 448-463. ISSN 13611526., str. 452 
64 Council of Europe.  Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of 

Human Rights: implementation of the Interlaken Action Plan – Modalities for a twin-track supervision 

system [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2010 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: 

https://rm.coe.int/16804a327f 
65 Tamtéž 
66 Council of Europe. Inter-States applications [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2018 [cit. 2018-

01-05]. Dostupné z: http://www.echr.coe.int/Documents/InterStates_applications_ENG.pdf 
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 Rozšířený dohled zároveň znamená, že jsou případy Výborem ministrů 

posuzovány přednostně, což je zřejmé např. v pravidle č. 4 Pravidel pro dohled nad 

výkonem rozsudků, kdy „v případě že dojde ke zjištění systematického problému 

v souladu s rezolucí Výboru ministrů Res(2004)3 o rozsudcích odhalujících základní 

systémový problém“67 projednává Výbor ministrů tyto případy výše uvedeným 

způsobem. To se projevuje především tím, že je jejich projednání zařazeno v co nejbližší 

době na pořad lidskoprávního jednání Výboru ministrů.  

O tom, zda bude dohled prováděn standardním nebo rozšířeným způsobem 

rozhoduje Sekretariát Výboru ministrů (dále jen „Sekretariát“). V okamžiku, kdy 

Evropský soud pro lidská práva doručí Sekretariátu své rozhodnutí, Výbor ministrů 

posoudí, zda případ splňuje požadavky rozšířeného dohledu, popř. zda kritéria případu 

neumožňují, aby byl v daném případě rozšířený dohled uplatněn. Pokud případ 

požadavky splňuje, rozhodne Sekretariát o zařazení věci do mechanismu rozšířeného 

dohledu, v opačném případě rozhoduje o zahájení standardního dohledu.  

2.1.5. Průběh dohledu 

Standardní způsob dohledu má svá jasně stanovená pravidla. Nejpozději do 6 

měsíců od okamžiku, kdy se rozsudek Evropského soudu pro lidská práva stal konečným, 

je nutné, aby stát předložil Výboru ministrů své stanovisko k danému výkonu rozhodnutí. 

Stanovisko může prezentovat buď ve formě akčního plánu, nebo akční zprávy. Akční 

zpráva je, jak již bylo shora uvedeno, překládána v případech, pokud se stát domnívá, že 

již přijal všechna nutná opatření za účelem vyhovění rozhodnutí ESLP. Pokud tomu však 

tak není a stát pouze identifikoval možná opatření, která souvisí s rozhodnutím 

Evropského soudu pro lidská práva a zrcadlí se v jeho právním řádu, nebo plánuje 

přijmout další nutná opatření, předkládá Výboru ministrů akční plán, ve kterém shrne, 

jaká opatření, jak individuální, tak obecná plánuje přijmout. Jakmile je tento akční plán 

předložen ze strany konkrétního státu, provede Sekretariát jeho předběžné posouzení, a 

to z pohledu, zda vyhovuje obecným požadavkům a obsahuje všechny relevantní 

informace, které jsou nutné k dalšímu postupu Výboru ministrů, popř. zda je nutné tento 

akční plán doplnit. Pokud je nutné jej doplnit, obrátí se Sekretariát opět na daný stát a 

                                                      
67 „The Committee of Ministers shall give priority to supervision of the execution of judgments in which 

the Court has identified what it considers a systemic problem in accordance with Resolution Res(2004)3 

of the Committee of Ministers on judgments revealing an underlying systemic problem.” (Dostupné z: 

https://rm.coe.int/16806eebf0) 
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požádá ho o poskytnutí bližších informací. Jestliže se však Sekretariát domnívá, že je 

akční plán dodaný ze strany daného státu dostatečný, zařadí jej na nejbližší lidskoprávní 

jednání Výboru ministrů, a tím se tento plán dostává do fáze politického posouzení ze 

strany zástupců jednotlivých států. 

Pokud hovoříme o akční zprávě, tak tuto předkládá stát Sekretariátu v případě, 

kdy se domnívá, že byla přijata všechna nutná opatření k zajištění dostatečných 

prostředků ke splnění požadavků stanovených v rozsudku Evropským soudem pro lidská 

práva. V tom případě Sekretariát po obdržení této zprávy připraví tzv. conclusive 

assessment, a to nejpozději do 6 měsíců od okamžiku předání akční zprávy ze strany 

Vysoké smluvní strany. Na základě tohoto dokumentu poté proběhne jednání mezi 

Vysokou smluvní stranou a Sekretariátem, a pokud se oba dohodnou na jeho konečném 

znění, Sekretariát v další fázi navrhne Výboru ministrů, aby na svém následujícím 

lidskoprávním jednání ukončil dohled nad výkonem rozhodnutí v daném případě.68 

Ani rozšířený dohled však nefunguje bez stanovení práv a povinností jak na straně 

Výboru ministrů, tak i na straně konkrétního státu. Výbor ministrů v případě rozšířeného 

dohledu nad výkonem rozhodnutí pověří Sekretariát, aby zintenzivnil spolupráci s daným 

státem, což se odráží především v tom, že Sekretariát pomáhá státu při přípravě a 

implementaci akčních plánů, resp. opatření, která je nutné přijmout, dále také podává 

expertní pomoc v souladu s typem opatření, která je nutné přijmout a také se konkrétní 

stát zapojuje do dvoustranných či vícestranných programů, seminářů a schůzek 

s relevantními subjekty tak, aby došlo ke komplexnímu zamezení dalšího porušování 

lidských práv a základních svobod a aby byla v daném případě přijata všechna nutná 

individuální opatření.69 

                                                      
68 Council of Europe. Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of 

Human Rights: implementation of the Interlaken Action Plan – Modalities for a twin-track supervision 

system [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2010 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: 

https://rm.coe.int/16804a327f 
69 Tamtéž 

 



33 
 

2.1.6. Přeměna typu dohledu 

Na základě dokumentu Výboru ministrů CM/Inf(2010)28-rev,70 lze aplikovat oba 

dva typy dohledu v rámci jednoho řízení, resp. je možné během dohledové činnosti 

Výboru ministrů v rámci jednoho případu způsoby měnit, jak ze standardního na 

rozšířený, tak i naopak. K takové změně dojde na základě dostatečně odůvodněného 

rozhodnutí Výboru ministrů.  

K převodu z rozšířeného na standardní dohled dochází v případech, kdy je 

Výbor ministrů spokojen s akčním plánem předloženým daným státem, popř. 

s implementací takového akčního plánu. Současně k převodu dochází i v případech, kdy 

již neexistují překážky ve výkonu rozhodnutí, což se především projevuje spoluprací 

s Výborem ministrů ze strany státu, odstraněním prodlení při dodávání potřebných 

dokumentů ze strany státu či v okamžiku přijetí všech nezbytných individuálních 

opatření.  

K převodu ze standardního na rozšířený dohled naopak dochází v případech, 

kdy stát nepředloží ve stanovené lhůtě akční zprávu ani akční plán. Za takovýchto 

podmínek je dalším krokem zaslání výzvy Vysoké smluvní straně Sekretariátem k 

doplnění všech potřebných informací. Pokud ani za těchto okolností stát nepředloží 

relevantní informace, může dojít na základě rozhodnutí Výboru ministrů k převodu ze 

standardního na rozšířený dohled nad výkonem rozhodnutí. Dodatečná lhůta, ve které má 

stát doručit všechny požadované informace, je v souladu s rozhodnutím Výboru ministrů 

CM/Inf/DH(2010)37e tři měsíce.71 Po marném uplynutí této lhůty Sekretariát navrhne, 

aby byl daný případ zahrnut na program dalšího lidskoprávního jednání Výboru ministrů, 

kde o něm bude dále rozhodováno. Další okolností, za které může dojít k převodu dohledu 

ze standardního na rozšířený je případ, kdy stát nemůže nalézt shodu se Sekretariátem v 

rozsahu a způsobu řádného výkonu rozsudku. V tom případě, pokud nedojde na základě 

společných jednání ke sjednocení názoru obou na výkon rozhodnutí, může na základě 

                                                      
70 Council of Europe. Supervision of the execution of the judgments and decisions of the European Court 

of Human Rights: implementation of the Interlaken Action Plan – elements for a roadmap. [online]. 

Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d1fbd, bod 11 
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návrhu státu nebo přímo Sekretariátu dojít k rozhodnutí Výboru ministrů o změně 

dohledu nad výkonem rozhodnutí ze standardního na rozšířený za tím účelem, aby mohl 

Výbor ministrů provádět dostatečný dohled nad jednotlivými kroky státu a napomáhat 

mu tak v řádném plnění jeho povinností, které vyplývají z daného rozsudku Evropského 

soudu pro lidská práva. 

2.2. Další orgány Rady Evropy mající vliv na výkon rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva 

2.2.1. Parlamentní shromáždění Rady Evropy 

Kromě Výboru ministrů, jak bylo shora uvedeno, lze do procesu výkonu 

rozhodnutí zahrnout i další orgány, které mají neméně významnou roli při této fázi 

zajišťování ochrany lidských práv a základních svobod. Prvním z nich je Parlamentní 

shromáždění Rady Evropy (Parliament Assembly of the Council of Europe). Jedná se o 

poradní orgán Rady Evropy, jehož předmětem činnosti je především přijímání doporučení 

v oblasti cílů a působnosti Rady Evropy,72 ale může se zároveň podílet také na činnosti 

Rady Evropy v rámci výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen 

„Parlamentní shromáždění“). Skládá se z 660 členů,73 zástupců členských a 

pozorovatelských států, kteří mohou uplatnit svůj vliv v rámci výkonu rozhodnutí, a to 

nejen tím, že poskytnou dostatečné informace Radě Evropy, ale také tím, že mohou sami 

zajistit postup přijímání obecných opatření uvnitř daného státu. 

Přestože nemá Parlamentní shromáždění výslovně v Evropské úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod zakotvenou svou roli při dohledu a pomoci při výkonu 

rozhodnutí ESLP, hraje významnou roli díky svému postavení a díky možnostem působit 

na národní delegace jednotlivých států. Parlamentní shromáždění tuto činnost vykonává 

především prostřednictvím svého Výboru pro právní otázky a lidská práva (CLAHR, 

Committee on Legal Affairs and Human Rights), který zajišťuje spolupráci Rady Evropy 

s představiteli národních parlamentů, zastoupenými v Parlamentním shromáždění Rady 

Evropy a poskytuje pomoc Výboru ministrů při dohledu nad výkonem rozhodnutí. 

Přestože se předpokládalo, že bude mít Parlamentní shromáždění posílenou a 
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kodifikovanou roli při dohledu nad výkonem rozhodnutí, tak na konferenci pořádané 

v roce 2010 v Interlakenu, v jejímž průběhu bylo navrženo znění protokolu č. 14 

k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, nebyla v tomto návrhu 

zmíněna přímá účast Parlamentního shromáždění na výkonu rozhodnutí, přestože má 

tento orgán Rady Evropy jedinečné možnosti ovlivnit jednotlivé národní subjekty, které 

jsou odpovědné za dodržování lidských práv v daném státě a které mohou svým jednáním 

změnit právní řády jednotlivých států a tím zajistit kompatibilitu vnitrostátního práva se 

systémem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.74 

Jednou z možností, kterou Výbor pro právní otázky a lidská práva Parlamentního 

shromáždění může využít a pomocí které významně pomáhá Výboru ministrů při výkonu 

rozhodnutí, jsou návštěvy výboru v jednotlivých státech. V rámci návštěv je možné 

zjistit, jak je v daném státě zajištěna ochrana lidských práv a jak jsou přijímána opatření, 

která jsou požadovaná v rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Současně jsou 

zástupci Parlamentního shromáždění jediným orgánem Rady Evropy, který tyto návštěvy 

daných států může podnikat75 a s tím také souvisí fakt, že tito zástupci mají možnost 

v rámci své návštěvy přímo uplatňovat svůj vliv na zástupce vlád daného konkrétního 

státu. Problematickým se však často jeví fakt, že zřídkakdy dochází ke kooperaci mezi 

Výborem ministrů a zástupci Parlamentního shromáždění v rámci možných opatření, 

která jsou vyžadována k přijetí od států, a bylo by tedy zřejmě vhodnější, kdyby byl na 

úrovni Rady Evropy přijat jednotný dokument, který by zajišťoval synchronizaci postupu 

jednotlivých orgánů Rady Evropy a poskytování jednotných doporučení jak ze strany 

Výboru ministrů, tak i ze strany Parlamentního shromáždění. 

Parlamentní shromáždění svou pomoc v rámci výkonu rozhodnutí uplatňuje 

prostřednictvím doporučení a rezolucí, které jsou přijímány a adresovány Výboru 

ministrů, jemuž mají napomoci při efektivním dohledu nad výkonem rozhodnutí ESLP 

v souladu s článkem 46 EÚLP. Od roku 2015 také Výbor pro právní otázky a lidská práva 
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vytvořil Subkomisi, která se zabývá pouze implementací rozsudků Evropského soudu pro 

lidská práva.76 

Dalším způsobem, jak Parlamentní shromáždění napomáhá k tomu, aby byla 

v jednotlivých členských státech Rady Evropy dodržována lidská práva, je postup 

v souladu s jeho rezolucí 1823(2011), v rámci které vyzývá členské státy, aby do svých 

legislativních procesů zařadily přezkum souladu návrhu právního předpisu s Evropskou 

úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, ještě před tím, než dojde k jeho 

přijetí. V případě, že návrh právního předpisu odporuje systému Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod a jejím protokolům, doporučuje Parlamentní 

shromáždění tento rozpor odstranit ještě před ukončením legislativního procesu.77  

Výbor ministrů však při svém dohledu nad výkonem rozhodnutí Evropského 

soudu pro lidská práva spolupracuje s Parlamentním shromážděním prostřednictvím 

žádostí o pomoc při kontaktování jednotlivých států. Na základě těchto žádostí 

Parlamentní shromáždění klade písemné nebo ústní dotazy zástupcům jednotlivých 

členských států Rady Evropy, které jsou poté relevantní pro další činnost Výboru 

ministrů. 

Parlamentní shromáždění, resp. jeho Výbor pro právní otázky a lidská práva není 

jediným orgánem, mimo Výbor ministrů, který má svou specifickou roli v rámci výkonu 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.  

2.2.2. Evropský soud pro lidská práva 

Dalším orgánem je i samotný Evropský soud pro lidská práva a jeho role se 

projevuje dvěma způsoby. Primárním ustanovením, upravujícím účast Evropského soudu 

pro lidská práva na dohledu při výkonu jeho rozhodnutí je článek 46 odst. 3 a následující 

Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách, reagující na nejrůznější 

situace, které při výkonu rozhodnutí ESLP mohou nastat.  
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V rámci této činnosti při dohledu nad výkonem rozhodnutí může dojít například 

k nesouladu mezi výkladem daného rozsudku ze strany státu, který má na základě 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva přijmout všechna potřebná obecná a 

individuální opatření, a ze strany Rady Evropy, konkrétně Výboru ministrů, který na 

základě shora uvedeného vykonává dohled nad tímto výkonem. Na takovéto situace 

pamatuje článek 46 odst. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod, který konkrétně stanoví: „Jestliže se Výbor ministrů domnívá, že dohledu nad 

výkonem konečného rozsudku brání problém týkající se výkladu tohoto rozsudku, může 

se obrátit na Soud, aby rozhodl o této výkladové otázce. Rozhodnutí obrátit se na Soud 

musí být přijato dvoutřetinovou většinou zástupců oprávněných zasedat ve Výboru.”78  

Jak ze shora uvedeného vyplývá, úlohou ESLP je podat výklad svého rozsudku 

v případech, kdy dochází k problému, který způsobuje nemožnost provést dostatečně 

efektivní výkon daného rozhodnutí. Bližší informace jsou také uvedeny v pravidle č. 10 

Pravidel pro dohled nad výkonem rozsudků, které stanoví v odst. 2, že k rozhodnutí 

Výboru ministrů o tom, že se obrátí v souladu s článkem 46 EÚLP na Evropský soud pro 

lidská práva, může dojít kdykoli během řízení o dohledu nad výkonem rozhodnutí. Toto 

konkrétně vyplývá z předpokladu, že spor o interpretaci může vzniknout kdykoli během 

daného řízení o dohledu, a proto nelze stanovit lhůtu, v rámci, které se může Výbor 

ministrů na ESLP obrátit.  

V souladu s odst. 3 pravidla č. 10 Pravidel pro dohled nad výkonem rozsudků se 

Výbor ministrů na Evropský soud pro lidská práva obrací ve věci výkladu rozsudku 

dokumentem, který má povahu mezitímní rezoluce.79 Takový dokument obsahuje 

všechny potřebné informace v souladu s článkem 91 Jednacího řádu ESLP, kterými jsou 

nejen informace o již probíhajícím řízení, ale také samotné rozhodnutí, nad jehož 

dodržováním a přijímáním nutných opatření s tím souvisejících vykonává Výbor ministrů 

dohled. Současně obsahuje jméno osoby, která zastupuje Výbor ministrů v rámci tohoto 

řízení o výkladu rozhodnutí ESLP. Jak vyplývá z článku 92 Jednacího řádu ESLP, výklad 
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rozhodnutí provádí Evropský soud pro lidská práva v takovém složení, v jakém bylo 

přijato dané rozhodnutí, tzn. ve složení sedmičlenného senátu, popř. velkého senátu.80 

V souladu s důvodovou zprávou k protokolu č. 14 k Evropské úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod, který tento odstavec zakomponoval do znění článku 

46 EÚLP, není úkolem Evropského soudu pro lidská práva posuzovat, zda stát přijal 

potřebná opatření, aby bylo naplněno rozhodnutí ESLP, popř. zda jsou tato opatření 

vhodná. ESLP má za úkol pouze interpretovat samotný rozsudek, a tím odstranit případné 

nesrovnalosti mezi interpretací ze strany Výboru ministrů a daného konkrétního státu.81 

Je tedy nutné klást důraz na účel tohoto řízení, tj. pouze interpretaci rozhodnutí, nikoli 

jeho rozšiřování, popř. uvádění dalších podmínek, které je nutno splnit ze strany 

konkrétního smluvního státu.82 

Další možnost účasti Evropského soud pro lidská práva nastává v případě, kdy se 

Výbor ministrů domnívá, že některá smluvní strana odmítá plnit svou povinnost, a to řídit 

se konečným rozsudkem, vydaným v řízení, jehož je stranou (což znamená, že se daný 

mechanismus netýká smluvních stran, které nejsou stranou řízení, ale v jejich právním 

řádu se vyskytuje podobný problém, jako ten, který je řešen v daném konkrétním 

případě). V této situaci má Výbor ministrů možnost obrátit se na Evropský soud pro lidská 

práva, aby rozhodl, zda daná smluvní strana plní svou povinnost, tj. své povinnosti 

z konečného rozsudku ESLP nebo zda je neplní. V souladu s bodem 99 důvodové zprávy 

k protokolu č. 14 k EÚLP, který zakotvil toto řízení do Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod, není účelem tohoto řízení znovu otevřít otázku 

případného porušení nebo neporušení EÚLP, ale pouze posoudit to, zda se daný stát řídí 

konečným rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, či nikoli.83 
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Toto řízení lze považovat za určitý způsob mezinárodního tlaku ze strany Rady 

Evropy na daný stát v tom smyslu, aby byla zaručena ochrana základních lidských práv 

a svobod ve všech smluvních státech Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Je to zároveň další způsob nátlaku na daný stát, kromě již shora 

uvedeného politického nátlaku při jednání Výboru ministrů, který může zajistit, aby byl 

řádně prováděn výkon rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.  

Z procesního hlediska podává dle Jednacího řádu ESLP Výbor ministrů žádost o 

posouzení dodržování povinnosti ze strany konkrétního státu spolu s informacemi, 

týkajícími se konkrétního rozhodnutí, průběhu dosavadního vykonávacího řízení, spolu 

s kopií výzvy, která musí být zaslána státu nejpozději 6 měsíců před dnem, kdy bude 

zahájeno toto shora uvedené řízení, a to v souladu s pravidlem č. 11 odst. 2 Pravidel pro 

dohled nad výkonem rozsudků.84 Stejně jako v předchozím druhu řízení má dokument 

zaslaný Výborem ministrů Evropskému soudu pro lidská práva povahu mezitímní 

rezoluce.  Na rozdíl od řízení podle článku 46 odst. 3 EÚLP však toto řízení o porušení 

povinnosti řídit se konečným rozhodnutím ESLP probíhá před Evropským soudem pro 

lidská práva ve složení velkého senátu v souladu nejen s Jednacím řádem ESLP, ale také 

s článkem 31 písm. b) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.85 

Výsledkem jednání velkého senátu je rozsudek v souladu s bodem 99 důvodové zprávy 

k protokolu č. 14 k EÚLP.86 

Dané řízení může skončit dvěma možnými způsoby. Na oba způsoby pamatuje 

odst. 5 článku 46 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Jak 

tento odstavec stanoví: „Jestliže Soud shledá porušení odstavce 1, postoupí věc Výboru 

ministrů ke zvážení opatření, jež mají být přijata. Jestliže Soud neshledá porušení 
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odstavce 1, postoupí věc Výboru ministrů, který ukončí svůj dohled.“87 Jak z tohoto 

ustanovení vyplývá, má Výbor ministrů v případě, kdy stát neporušuje svou povinnost 

řídit se konečným rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, povinnost po 

rozhodnutí ESLP ukončit svůj dohled nad výkonem rozhodnutí, a tím ukončit celé řízení 

o dohledu nad výkonem tohoto rozsudku. Pokud naopak stát porušuje svou povinnost, je 

na Výboru ministrů, jaká další opatření přijme jak v rámci dohledu, tak v rámci dalších 

možností, které mu nabízí systém Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Pro úplnost je nutné dodat, že prvním případem, ve kterém došlo k aplikaci 

tohoto mechanismu, je v současnosti probíhající řízení ve věci Mammadov proti 

Ázerbájdžánu, které bylo zahájeno úkony Výboru ministrů dne 5.12.2017 a které reaguje 

na výkon rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v téže věci z roku 2014.88 

2.3. Mechanismus článku 8 Statutu Rady Evropy 

Ultima ratio prostředkem, který lze v rámci systému Rady Evropy využít proti 

státu, který odmítá plnit své povinnosti vyplývající z Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod, mezi které lze zařadit také plnění povinnosti řídit se 

konečným rozhodnutím ESLP v souladu s článkem 46 odst. 1 EÚLP, je také možnost 

využití mechanismu článku 8 Statutu Rady Evropy. Toto opatření je možno použít 

v případě, kdy stát porušuje své povinnosti vyplývající z článku 3 Statutu Rady Evropy, 

který stanoví: „Každý člen Rady Evropy uznává zásadu právního státu a zaručuje všem 

osobám pod jeho jurisdikcí dodržování lidských práv a základních svobod. Je povinen 

upřímně a efektivně spolupracovat při naplňování cíle Rady Evropy definovaného v 

kapitole I.“89 V rámci mechanismu dle článku 8 Statutu Rady Evropy může být stát 

dočasně zbaven svého práva být zastoupen ve Výboru ministrů a může s ním být zahájeno 

řízení, které vyústí až v situaci, kdy daný stát přestane být členem Rady Evropy. Jak ze 

shora uvedeného článku vyplývá, lze tento mechanismus zahájit v případě, kdy stát 
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ncerning%20Azerbaijan%20opposition%20politician%20for%20first%20time.pdf 
89 The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Statut Rady Evropy [online]. /n: Council of 

Europe, 1949 [cit. 2017-10-20]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/jnp/cz/mzv/prilohy_zu/coe_strasbourg-
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přestane dodržovat lidská práva a základní svobody, což lze vztáhnout také na situace, 

kdy v případě porušení lidských práv a základních svobod ze strany státu, daný stát 

odmítá plnit svou povinnost řídit se daným rozhodnutím ESLP. Jak již bylo výše uvedeno, 

jedná se však o prostředek ultima ratio, který z politického hlediska většina smluvních 

stran, a tedy i zástupců států ve Výboru ministrů odmítá využít, a to nejen proto, že by 

mohlo dojít v případě uplatnění tohoto mechanismu k rozsáhlým diplomatickým sporům, 

ale také z toho důvodu, že především v případě neplnění povinnosti vyplývající 

z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v souladu s bodem 100 

důvodové zprávy k protokolu č. 14 k EÚLP by bylo kontraproduktivní, aby daný stát, 

který neplní své povinnosti a nedodržuje lidská práva a svobody v souladu se systémem 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejich protokolů, byl 

z Rady Evropy, která funguje jako mezinárodní organizace, jejímž jedním z cílů je právě 

ochrana lidských práv a základních svobod, vyloučen. Tímto by byla ztracena možnost 

dalším způsobem ovlivňovat chování daného státu v této oblasti.90 Proto také nebyl do 

března 2018 žádný stát z Rady Evropy vyloučen.  

                                                      
90 Council of Europe. Explanatory Report to Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention [online]. 

Strasbourg: Council of Europe, 2004 [cit. 2017-12-11]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16800d380f 
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3. Prostředky výkonu rozhodnutí 

Následující kapitola bude zaměřena na jednotlivá opatření, která mohou být 

uložena rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva státu, který porušil v daném 

případě Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. S touto 

problematikou je však nutné připomenout, že výkon rozhodnutí je ovlivněn principem 

subsidiarity, který je základem celého systému Rady Evropy a který se projevuje 

především tím, že Evropský soud pro lidská práva pouze posuzuje, zda došlo k porušení 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ale přijetí opatření 

reagujících na toto konstatování ze strany ESLP je již na vnitrostátních orgánech státu, 

který se protiprávního jednání dopustil. Základní dělení opatření, která mohou být státem 

přijata, resp. prostředků, které mohou sloužit k nápravě porušení daného stavu je dělení 

na poskytnutí spravedlivého zadostiučinění, obecná opatření a individuální opatření.91  

3.1. Poskytnutí spravedlivého zadostiučinění 

O spravedlivém zadostiučinění bylo hovořeno již výše. Jedná se o prostředek, 

který v souladu s článkem 41 slouží k částečnému odstranění důsledků porušení Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, které bylo konstatováno 

v rozhodnutí ESLP. V souvislosti s tím je nutné zmínit, že tento druh opatření tvoří 

nejmenší problémy z hlediska jeho výkonu, a to především proto, že je v rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva jasně konstatováno, jaká částka má být stěžovateli 

poskytnuta a je tedy pouze na vnitrostátní úpravě, který orgán, resp. z jaké rozpočtové 

kapitoly poskytne stát toto spravedlivé zadostiučinění.  

3.2. Obecná opatření 

 Dalším druhem opatření, který může Evropský soud pro lidská práva uložit státu 

je tzv. obecné opatření. Mezi obecná opatření řadíme především opatření uvedená 

v pilotních rozsudcích, které konstatují systematické porušování lidských práv a 

základních svobod v daném státě. Na základě tohoto rozhodnutí je stát často povinen 

přijmout legislativní opatření, která souvisí se změnou právních ustanovení, která 

umožňují porušování lidských práv a základních svobod v daném právním řádu. Nemusí 

se však jednat pouze o změnu legislativy, ale může také dojít ke změně judikatury a 

                                                      
91 SUCHKOVA, Maria. An analysis of the institutional arrangements within the Council of Europe and 

within certain Member States for securing the enforcement of judgements. European Human Rights Law 

Review. 2011, 2011(4), 448-463. ISSN 13611526., str. 449 
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soudní praxe v daném státě, a to především s ohledem na interpretaci rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva. V této souvislosti můžeme hovořit i o změně 

procesních pravidel v rámci řízení týkajícího se porušení článku 6 Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod.92 Ve většině členských států Rady Evropy 

hraje při přijímání obecných opatření klíčovou roli vláda jako orgán výkonné moci, který 

je vzhledem ke své zákonodárné iniciativě jedním z významných subjektů na vnitrostátní 

úrovni, vyvíjející svou činnost v souvislosti s přijetím daných obecných opatření, a tím 

provedení výkonu rozhodnutí ESLP. 

 Na tomto místě je však nutné zmínit také znění článku 46 odst. 1 EÚLP, který 

stanoví, že: „Vysoké smluvní strany se zavazují, že se budou řídit konečnými rozsudky 

Soudu ve všech sporech, jichž jsou stranami.“93 Z tohoto znění vyplývá, že Vysoká 

smluvní strana, tedy daný stát, nikoli však vláda, je primárně odpovědný za provedení 

výkonu rozhodnutí, a tím odstranění případných budoucích případů opětovného 

porušování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.94 Je však 

nutné konstatovat, že z praktického hlediska bývá často hlavním koordinátorem činností 

vnitrostátních orgánů v souvislosti s výkonem rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva zástupce daného státu před ESLP. Zástupce je detailněji seznámen s celým 

případem, v rámci kterého bylo vydáno rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a 

také již v rámci řízení komunikuje s potenciálně dotčenými orgány, a tudíž může 

efektivněji, pomocí koordinace kroků jednotlivých dotčených vnitrostátních orgánů, 

zajistit v co nejkratší době od vyhlášení rozsudku uspokojivé vykonání daného 

rozhodnutí ESLP na vnitrostátní úrovni přijetím všech nezbytných, ať už obecných, tak i 

individuálních opatření, jak bude uvedeno níže.95  

                                                      
92 VILLINGER, Mark E. Binding Effect and Declaratory Nature of the Judgements of the European 

Court of Human Rights: An Overview. Judgements of the European Court of Human Rights- Effects and 

Implementation. Baden-Baden: Nomos, 2014, s. 33-37. ISBN 978-3-8487-1869-6., str. 33-34 
93 Council of Europe - European Court of Human Rights.  European Convention on Human Rights 

[online]. Strasbourg: Council of Europe, 2010 [cit. 2017-10-01]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 
94 WITTLING-VOGEL, Almut. The Role of Legislative Branch in the Implementation of the Judgements 

of the European Court of Human Rights. Judgements of the European Court of Human Rights- Effects 

and Implementation. Baden-Baden: Nomos, 2014, s. 59-74. ISBN 978-3-8487-1869-6., str.59 
95 Závěrečné poznámky P. Boillata v rámci konference The role of government agents in ensuring 

effective human rights protection, pořádané ve dnech 3.- 4.4.2008. Dostupné z: 

https://rm.coe.int/16806f151b 
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Další skutečností, kterou je na tomto místě nutné zmínit, je ta, že také sám 

Evropský soud pro lidská práva bývá často státu nápomocný, a to především tím 

způsobem, že přímo v rozsudku uvede, které vnitrostátní právní předpisy jsou v rozporu 

s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a na které se tedy 

konkrétní stát má zaměřit během přijímání těchto opatření. Je však nutné poznamenat, že 

Evropský soud pro lidská práva nemá postavení ústavního soudu, resp. vnitrostátního 

soudu v daném státě, a proto je jeho rozhodnutí pouze deklaratorní a sám Evropský soud 

pro lidská práva nemůže vnitrostátní právní předpisy rušit.96 Současně je nutné, pokud 

Evropský soud pro lidská práva konstatuje ve svém rozhodnutí, že určitý právní předpis, 

který je uplatňován v daném členském státu, odporuje Evropské úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod, aby stát činil kroky, které budou směřovat ke zrušení, 

popř. novelizaci daného právního předpisu, a tím zajistil jeho soulad s EÚLP.  

S tímto shora uvedeným postupem souvisí také hierarchie právních předpisů, tedy 

především postavení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve 

vnitrostátním právním řádu členských států Rady Evropy. Neméně významné v tomto 

rozdělení je pro tuto práci vliv a právní síla rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

v rámci vnitrostátního právního systému. Zařazení Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod do hierarchie právních předpisů je v každém státě odlišné a 

záleží přímo na konkrétním státu, jakou právní sílu EÚLP propůjčí, s čímž také 

neodmyslitelně souvisí, jaký interpretační vliv bude mít v daném státě judikatura 

Evropského soudu pro lidská práva.97 

V souvislosti se shora uvedeným nelze nezmínit vyjádření Výboru ministrů, a to 

konkrétně jeho doporučením Rec(2004)5 ze dne 12.5.2004.98 V tomto doporučení Výbor 

ministrů vyzývá státy, aby zajistily dodržování článku 1 EÚLP,99 a to především při 

                                                      
96 KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3., str. 324 
97 KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3., str. 147 
98 Council of Europe. Recommendation Rec(2004)5 of the Committee of Ministers to member states on 

the verification of the compatibility of draft laws, existing laws and administrative practice with the 

standards laid down in the European Convention on Human Rights  [online]. Strasbourg: Council of 

Europe, 2004 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: http://vm.ee/sites/default/files/content-

editors/CM_Rec_12052004_2.pdf, viz také rozhodnutí Ústavního soudu Ruské federace vydané v 

návaznosti na rozhodnutí ESLP ve věci Yukos proti Rusku  
99 Článek 1 EÚLP: „Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, práva a 

svobody uvedené v Hlavě I této Úmluvy.“ 



45 
 

přijímání jak nových právních předpisů, tak novelizací těch stávajících, pomocí zajištění 

posuzování souladu návrhů s pravidly Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Výbor ministrů se však k otázce obecných opatření nevyjadřoval 

pouze tímto doporučením.  

Dalším významným doporučením, které je nutné na tomto místě zmínit je 

doporučení Rec(2004)6,100 které se týká zlepšení vnitrostátně poskytovaných účinných 

právních prostředků nápravy. V rámci tohoto doporučení Výbor ministrů vyzývá státy, 

aby si vytvořily dostatečný mechanismus, který zajistí ochranu lidských práv a základních 

svobod v daném státě, a to především pomocí zajištění nastavení účinného právního 

prostředku nápravy za všechna porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod v souladu s článkem 13 EÚLP. Článek 13 EÚLP stanoví, že: „Každý, 

jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní 

prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění 

úředních povinností.”101 Proto také Výbor ministrů vyzývá státy, aby přijaly všechna 

nezbytná a přiměřená opatření za účelem zajištění, aby jak právní řád, tak soudní praxe 

v daném státě poskytovaly subjektům efektivní prostředky nápravy protiprávního stavu 

v souladu s článkem 13 EÚLP i s ohledem na judikaturu Evropského soudu pro lidská 

práva.102 Současně v tomto doporučení Výbor ministrů projevil uspokojení nad tím, že se 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod stala integrální součástí 

vnitrostátního práva všech členských států Rady Evropy. Proto klade Výbor ministrů při 

své činnosti důraz také na to, aby byla EÚLP efektivně a důsledně dodržována a aby se 

její postavení ve vnitrostátním právu projevilo také v nastavení shora uvedených 

mechanismů pro zajištění účinných prostředků nápravy při porušení této úmluvy.103 

                                                      
100 Council of Europe.  Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member states on 

the improvement of domestic remedies  [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2004 [cit. 2018-02-01]. 

Dostupné z: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805dd18e 
101 Council of Europe - European Court of Human Rights.  European Convention on Human Rights 

[online]. Strasbourg: Council of Europe, 2010 [cit. 2017-10-01]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 
102 Council of Europe.  Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member states on 

the improvement of domestic remedies  [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2004 [cit. 2018-02-01]. 

Dostupné z: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805dd18e, bod č. 4 

přílohy č. 1 k tomuto doporučení 
103 Council of Europe.  Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member states on 

the improvement of domestic remedies  [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2004 [cit. 2018-02-01]. 

Dostupné z: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805dd18e, bod č. 7 

přílohy č. 1 k tomuto doporučení 
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Obecná opatření však neznamenají pouze nápravu ex post. S ohledem na ochranu 

lidských práv a základních svobod je nutné přijímat také preventivní opatření ještě před 

tím, než Evropský soud pro lidská práva vysloví porušení Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Účelem přijímání těchto opatření je především 

omezení počtu případných stížností předložených v neprospěch daného státu 

Evropskému soudu pro lidská práva, ale také zajištění, že v budoucnu nebude docházet 

k porušování lidských práv a základních svobod stejným způsobem, jako tomu bylo 

v daném konkrétním případě, v rámci kterého Evropský soud pro lidská práva vyzval stát, 

aby obecná opatření přijal. Tohoto lze dosáhnout nejen změnou právního řádu, ale 

v některých případech postačí pouze změna soudní praxe, která není kompatibilní s 

výkladem ochrany lidských práv ze strany Evropského soudu pro lidská práva. Také 

publikace rozhodnutí ESLP či semináře týkající se lidských práv a mechanismů Rady 

Evropy v této oblasti mohou napomoci získání přehledu o judikatuře Evropského soudu 

pro lidská práva nejen laické veřejnosti, ale především soudcům a zástupcům jak právní 

obce, tak i zákonodárné či výkonné moci, kteří mohou reagovat na právní názor ESLP ex 

ante ještě předtím, než se objeví stížnost podaná před tento soud.  

V praxi lze obecná opatření spatřit jako reakci na zvláštní typ rozsudku, tzv. 

pilotní rozsudek. Jedná se o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, které je 

výsledkem pilotního řízení, jež je upraveno od roku 2011 v článku 61 Jednacího řádu 

ESLP.104 Jde o řízení, které Evropský soud pro lidská práva zahájí v případě, kdy dojde 

k názoru, že je daná smluvní strana Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod opakovaně stranou stížností, které poukazují na systémový problém 

týkající se ochrany lidských práv a svobod v dané zemi a že dochází k selhání 

mechanismů, které mají zajistit jejich ochranu.105  

V případě, kdy Evropský soud pro lidská práva projednává několik stížností 

poukazujících na tuto dysfunkci, může přijmout rozhodnutí, že v souladu s procesními 

pravidly projedná pouze jednu stížnost, která bude reprezentovat také ostatní. Řízení o 

                                                      
104 European Court of Human Rights. Rules of Court. Rules of Court 14 November 2016 [online]. 

Strasbourg: European Court of Human Rights, 2016 [cit. 2017-11-02]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf 
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nebo systémový problém nebo jiná podobná dysfunkce, která je nebo může být předmětem podobných 

stížností.” (Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/jr-duben-2011_s-

prijatymi-zmenami_2.pdf) 
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ostatních stížnostech odloží do okamžiku, než rozhodne, zda v rámci projednávané 

stížnosti došlo k porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, 

popř. jejích protokolů či nikoli.  

Pokud k tomuto porušení došlo, uvede Evropský soud pro lidská práva ve svém 

rozsudku současně nápravná (především obecná) opatření, která musí smluvní strana 

přijmout, aby byl nejen zajištěn výkon spravedlnosti i pro ostatní stěžovatele, jejichž 

případy byly odloženy, ale také aby byl odstraněn strukturální a systematický problém, 

který se v daném státě s ohledem na dodržování lidských práv a základních svobod 

vyskytuje.  

V případě, kdy však smluvní stát nepřijme dostatečná rozsudkem přikázaná 

opatření, může Evropský soud pro lidská práva pokračovat s projednáváním ostatních 

stížností týkajících se daného problému, které byly odloženy.106 Cílem tohoto systému je 

eliminace administrativní zátěže, kladené na Evropský soud pro lidská práva, který by 

v případě nevyužití tohoto mechanismu musel projednávat všechny podané stížnosti, 

které by se týkaly stejného problému v dané zemi, standardním postupem, což by bylo 

nejen neúnosné pro samotný Evropský soud pro lidská práva, ale především také pro 

stěžovatele, kteří by museli každý individuálně projít komplexním procesem řízení před 

ESLP. 

Také Výbor ministrů poukázal na problematiku pilotních rozsudků, a to konkrétně 

svým doporučením Rec(2004)3 o rozsudcích odhalujících základní systémový problém, 

přijatým 12.5.2004.107 

Prvním pilotním rozsudkem, který byl vydán a na základě kterého bylo přijato 

množství obecných opatřeních zamezujících porušování lidských práv jak v budoucnu, 

tak i v podobných případech, kde k porušení již došlo, byl případ Broniowski proti Polské 

                                                      
106 European Court of Human Rights. Rules of Court. Rules of Court 14 November 2016 [online]. 

Strasbourg: European Court of Human Rights, 2016 [cit. 2017-11-02]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf 
107 Council of Europe. Resolution Res(2004)3 of the Committee of Ministers on judgments revealing an 

underlying systemic problem (adopted by the Committee of Ministers on 12 May 2004, at its 114th 

Session) [online]. Strasbourg: Council of Europe- Committee of Ministers, 2004 [cit. 2017-12-09]. 

Dostupné z: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=743257&Lang=fr&direct=true 
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republice.108 V této věci se jednalo o porušení článku 1 protokolu č. 1 k EÚLP, 

souvisejícího s poskytnutím kompenzace pro osoby, které byly nuceny po druhé světové 

válce opustit své nemovitosti, ale polská právní úprava jim neumožňovala získat zpětně 

za ně kompenzaci. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s touto problematikou byly podány 

k Evropskému soudu pro lidská práva desítky stížností, zahájil ESLP řízení o pilotním 

rozsudku. V souvislosti s vydáním rozsudku v této věci poté Polská republika nejprve na 

základě rozhodnutí polského Ústavního soudu zrušila ustanovení příslušného zákona 

týkající se podmínek pro poskytnutí kompenzace za opuštěné nemovitosti, ale zároveň 

následně přijala zcela nový zákon, který tuto otázku upravoval.109 

3.3. Individuální opatření 

Aby byl přehled jednotlivých opatření kompletní, je nutné zmínit třetí druh 

opatření, který může Evropský soud pro lidská práva také uložit Vysoké smluvní straně, 

která porušila Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, a tím je 

individuální opatření. Toto opatření se vztahuje na konkrétní případ a má zajistit, aby 

došlo k odčinění újmy, která vznikla při porušení lidských práv a základních svobod 

stěžovatele, a především uvedení právního stavu do okamžiku před porušením EÚLP 

zaručených lidských práv a základních svobod. Mezi individuální opatření lze zařadit 

například výmaz záznamu odsouzeného z rejstříku trestů, udělení povolení k pobytu či 

například obnovení řízení. Problémem, který v souvislosti s obnovou řízení může nastat, 

a to nejen na úrovni výkonu rozhodnutí ESLP, ale také přímo v rámci řízení o obnově ve 

vnitrostátním právu je to, že tímto řízením dochází k zásahu do právního principu res 

iudicata. Proto je nutné jasně stanovit, za jakých podmínek je možné řízení obnovit. 

V souladu s konkrétní vnitrostátní úpravou tohoto institutu může k obnově řízení dojít jak 

v trestních věcech, tak také například v občanskoprávních či správních řízeních. Co se 

týče soudní soustavy, lze v rámci členských států Rady Evropy vypozorovat jak obnovu 

řízení před ústavním soudem daného státu, tak také před obecnými soudy, či nejrůznější 

kombinace těchto dvou přístupů.  

                                                      
108 Rozhodnutí ESLP ve věci Broniowski proti Polské republice, ze dne 22.6.2004, stížnost č. 31443/96. 

Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["\"CASE OF BRONIOWSKI v. 

POLAND\""],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-61828"]} 
109 Informace Evropského soudu pro lidská práva ve věci Broniowski proti Polské republice. Dostupné z: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["002-3696"]} 
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Základní podmínky, za kterých by mělo dojít k obnově řízení v návaznosti na 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, lze nalézt v doporučení Výboru ministrů 

CM/Rec(2000)2, týkajícím se obnovy řízení a opětovného projednání některých případů 

na vnitrostátní úrovni.110 Toto doporučení poukazuje především na podmínky, kdy 

k pochybení ze strany státu došlo tím, že napadené vnitrostátní rozhodnutí bylo v rozporu 

s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, popř. v rámci 

takového rozhodnutí došlo k procesním pochybením či k tak závažným nedostatkům, 

které vytváří vážné pochybnosti o výsledku daného vnitrostátního řízení. Další 

podmínkou obnovy řízení je dle názoru Výboru ministrů fakt, že stěžovatel nadále trpí 

vážnými negativními důsledky sporného vnitrostátního rozhodnutí a současně došlo 

k takovému porušení práv stěžovatele, které nelze dostatečně kompenzovat poskytnutím 

spravedlivého zadostiučinění a nemůže být odstraněno jinak než opětovným přezkumem 

dané věci.111 

Evropský soud pro lidská práva často neuvádí konkrétní povinnost daného státu 

obnovit řízení v daném případě, ale stává se, že již z principu věci jiné individuální 

opatření nelze přijmout, a to např. u řízení v trestní věci, kdy dojde k porušení práv 

subjektů a osoba je neprávem odsouzena. V takovém případě je právě obnova řízení 

jedním z mála možných opatření, které lze přijmout.112 

Některá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva jsou však detailnější a stát, 

který má realizovat toto rozhodnutí tak získává návod, jak postupovat při vykonávacím 

řízení. Naopak pokud není v rozhodnutí ESLP povinnost obnovit řízení uvedena, přestože 

se jeví jako jedna z mála možností, které může daný stát přijmout k odstranění 

protiprávního stavu, dochází často k tomu, že stát zahájí obnovu řízení až v reakci na 

podnět ze strany Výboru ministrů, což značně prodlužuje celý proces výkonu rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva. Je tedy nutné při výkonu rozhodnutí brát vždy na 

                                                      
110 PIROŠÍKOVÁ, Marica. Výkon rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva formou obnovy 

konania. Zo súdnej praxe. 2017, 2017(2), 58-65 
111 Council of Europe. Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers to member states 

on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgements of the 

European Court of Human Rights [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2000 [cit. 2018-03-04]. 

Dostupné z: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2f06 
112 LAMBERT ABDELGAWAD, Elisabeth. The execution of judgments of the European Court of 

Human Rights. 2nd ed. Strasbourg: Council of Europe Pub, 2008. ISBN 9789287163738., str. 19 
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zřetel všechny možnosti, které má v daném konkrétním případě Vysoká smluvní strana 

k dispozici, jelikož brzkým přijetím nutných opatření se celé řízení významně zkrátí.  
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4. Problematika odůvodnění rozsudku v rámci výkonu 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

Jak již bylo uvedeno v rámci kapitoly týkající se obecných opatření, Evropský 

soud pro lidská práva může naznačit v odůvodnění svého rozsudku, jaká opatření by stát, 

který lze v daném případě z pohledu vnitrostátní terminologie označit jako za současně 

povinného i vykonavatele, měl v rámci vykonávacího řízení přijmout, a tím současně 

ulehčuje práci jak samotnému státu, tak také Výboru ministrů, který musí posuzovat, zda 

přijatá opatření lze hodnotit jako dostatečná. Tato praxe sice úzce souvisí s principem 

subsidiarity ochrany lidských práv ze strany Rady Evropy, ale dle některých autorů113 

dochází k postupnému prosazování praxe ESLP ve prospěch detailnějšího navržení 

možných opatření, které stát může přijmout podobně, jako je tomu například u 

Meziamerického soudu pro lidská práva, který ve svém rozhodnutí konkrétně popíše 

opatření a změny, které má daný stát provést.114 

Problémem však v souvislosti s ukládáním povinností ze strany Evropského 

soudu pro lidská práva často bývá, že sice v odůvodnění ESLP uvede, jaké opatření, popř. 

jaká částka spravedlivého zadostiučinění má být ze strany smluvního státu poskytnuta, 

avšak již blíže nespecifikuje, jak k takovému rozhodnutí dospěl. Tento fakt následně 

daleko více znesnadňuje práci orgánů státu, které musí dané rozhodnutí aplikovat v praxi 

ve formě přijetí obecných opatření. Pokud nedostanou ze strany ESLP podrobný postup 

výpočtu částky, ke které došel Evropský soud pro lidská práva v rozhodnutí o 

spravedlivém zadostiučinění, je poté těžké přijmout obecná opatření navazující na 

takovéto rozhodnutí ESLP, která by zabránila dalším stížnostem vůči danému státu. 

Příkladem rozhodnutí, při kterém došlo k této komplikaci v rámci výkonu 

rozhodnutí, bylo rozhodnutí ve věci Bittó a další proti Slovenské republice.115 V daném 

případě se jednalo o uplatňování regulovaného nájemného u nájemních domů, které byly 

po pádu komunistického režimu navráceny původním majitelům. Evropský soud pro 

lidská práva v této věci rozhodoval dvěma rozhodnutími. V rámci prvního konstatoval 

                                                      
113 PETROV, Jan. Působení judikatury ESLP na národní právní řády: role vnitrostátních 

orgánů. Jurisprudence. 2016, 2016(1), 21-29. ISSN 1802-3843. 
114 Tamtéž 
115 Rozhodnutí ESLP o poskytnutí spravedlivého zadostiučinění ve věci Bittó a ostatní proti Slovenské 

republice, ze dne 7.7.2015, stížnost č. 30255/09. Dostupné z: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["bitto"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CH

AMBER"],"itemid":["001-155813"]}   
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porušení článku 1 protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod, jelikož při stanovení regulovaného nájemného nebyla zajištěna jedna z podmínek 

možnosti zásahu státu do soukromoprávního vztahu, a to podmínka zachování rovnováhy 

mezi veřejným zájmem společnosti a vlastnickým právem jednotlivce. O poskytnutí 

spravedlivého zadostiučinění rozhodl Evropský soud pro lidská práva samostatným 

rozhodnutím ze dne 7.7.2015, ve kterém uvedl, že všechny druhy újmy, které byly 

činností Slovenské republiky stěžovatelům způsobeny, budou nahrazeny konkrétní 

částkou pro každého stěžovatele. U této částky však nebylo blíže specifikováno, jak k ní 

Evropský soud pro lidská práva došel. Proti tomuto postupu se ohradila ve svém odlišném 

stanovisku soudkyně I. Motoc, která poznamenala „že je opět politováníhodné, že Soud 

upřednostňuje nahrazení objektivního právního odůvodnění spíše spekulativním 

rozhodnutím, které neumožňuje si ověřit, zda soudci založili své rozhodnutí na realistické 

či spíše hypotetické ekonomické ceně, a tedy zda poskytli úplnou náhradu.“116  Tento 

postup však nečiní pouze potíže v rámci zajištění legitimity rozhodnutí Evropského soudu 

pro lidská práva, nýbrž také činí potíže v případech, kdy stát má na takovéto rozhodnutí 

reagovat přijetím obecného opatření, které je v souladu s judikaturou ESLP.  

V tomto případě dle Kanceláře zástupce Slovenské republiky před ESLP sice 

Evropský soud pro lidská práva zavázal Slovenskou republiku povinností přijmout i 

obecná opatření, konkrétně zavést vnitrostátní prostředek umožňující odškodnění 

vlastníků bytů v důsledku uplatňování systému regulovaného nájemného, avšak kritéria 

výpočtu odškodnění z jeho rozsudku nebyla jasná.  ESLP nevzal v úvahu v tomto ohledu 

znalecké posudky předložené stranami a určil sumu pro každého stěžovatele, bez 

jakéhokoli zdůvodnění, jak ji vypočítal. V dalších případech proto Slovenská republika 

opakovaně žádala Evropský soud pro lidská práva o konkretizaci kritérií a uvedení 

kalkulace, podle které ESLP přiznává odškodnění v těchto případech, aby bylo možné 

tento způsob použít jako základ pro vytvoření vnitrostátního prostředku nápravy (aby se 

stát vyhnul situaci, že sice vytvoří prostředek na získání odškodnění, avšak ESLP v 

dalších případech prohlásí, že poskytované odškodnění je příliš nízké). Vzhledem k tomu, 

že Evropský soud pro lidská práva přes uvedené žádosti nekonkretizoval dostatečně svůj 

výpočet odškodnění do té míry, aby bylo možné získat jasný návod pro vnitrostátní 

                                                      
116 Rozhodnutí ESLP o poskytnutí spravedlivého zadostiučinění ve věci Bittó a ostatní proti Slovenské 

republice, ze dne 7.7.2015, stížnost č. 30255/09. Dostupné z: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["bitto"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CH

AMBER"],"itemid":["001-155813"]}   
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úpravu, upřednostňuje v současnosti Slovenská republika dle názoru Kanceláře zástupce 

SR před ESLP vyřešení věci před Evropským soudem pro lidská práva, a to i vzhledem 

ke skutečnosti, že velká většina vlastníků se již obrátila na tento mezinárodní soud. Na 

podobné problémy týkající se nedostatečného odůvodnění rozsudků ESLP v případech 

konstatovaného porušení majetkových práv mající původ v právní úpravě a s tím spojené 

problémy výkonu takovýchto rozsudků opakovaně poukazovaly nejen dotčené členské 

státy, ale i Oddělení pro výkon soudních rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva.117 

 Jak je na tomto případu patrné, nedostatečný způsob odůvodnění rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva činí v praxi velké potíže, a to nejen pro samotný stát, 

který má na základě takového rozhodnutí přijmout obecná opatření, která v některých 

případech nemá možnost opřít o znění odůvodnění rozhodnutí, ale současně může 

takovýto problém způsobit komplikace také pro Výbor ministrů, který má dohlížet na 

soulad přijatých opatření s rozsudkem ESLP. 

Možným řešením v této oblasti je navázání dialogu v rámci systému Rady Evropy 

směřujícího k přijetí bližších pravidel týkajících se struktury rozhodnutí Evropského 

soudu pro lidská práva a současně vyvíjení snah přesvědčit Evropský soud pro lidská 

práva, že je za účelem zajištění efektivní ochrany lidských práv v členských státech Rady 

Evropy nutné dostatečně odůvodnit jeho rozhodnutí a tím zlepšit podmínky pro jeho 

výkon na vnitrostátní úrovni.  

                                                      
117 Konzultace s Kanceláří zástupce Slovenské republiky před Evropským soudem pro lidská práva 
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5. Výkon rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

v České republice 

Česká republika, resp. Česká a Slovenská Federativní republika je členem Rady 

Evropy od roku 1991. Samostatná Česká republika se stala členem Rady Evropy hned po 

jejím vzniku, tj. v roce 1993.118 S tím souvisí také fakt, že se Česká republika stala 

Vysokou smluvní stranou Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

již jako součást federace a na základě rozhodnutí Rady Evropy současně s usnesením 

vlády č. 315 ze dne 16.6.1993 bylo stanoveno, že dojde k upuštění od opětovné ratifikace 

EÚLP ze strany samostatné České republiky a že se Česká republika stává smluvní 

stranou EÚLP k okamžiku jejího vzniku.119 Vzhledem k tomu, že je na základě shora 

uvedeného jasné, že se Česká republika stala součástí mechanismu ochrany lidských práv 

a základních svobod zaručeného EÚLP a jejími protokoly, tak je také nutno zmínit, jaké 

postavení tato EÚLP zaujímá v právním řádu České republiky.  

Pokud budeme postupovat od právních předpisů nejvyšší právní síly, tj. od Ústavy 

České republiky, zákona č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava 

ČR“),120 tak postavení právních předpisů mezinárodního práva upravuje konkrétně 5 

článků, tj. článek 1, dále článek 10, 10a, 10b a článek 87. 

Článek 1 odst. 2 Ústavy ČR stanoví, že: „Česká republika dodržuje závazky, které 

pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“121 Jak z tohoto ustanovení vyplývá, Česká 

republika respektuje závazky vyplývající z jejího členství v nejrůznějších mezinárodních 

organizacích a také z toho plynoucí povinnosti, které musí plnit. Proto jsou závazky 

vyplývající z členství v Radě Evropy, a tedy i z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod, a jejich dodržování v České republice zakotveny již v prvním 

článku předpisu nejvyšší právní síly. 

Dalším článkem, který je na tomto místě nutné zmínit v souvislosti s postavením 

mezinárodního práva v právním řádu České republiky, je článek 10 Ústavy ČR. V tomto 

                                                      
118 KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3., str. 146 
119 Tamtéž 
120 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Ústava České republiky [online]. Praha: 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2012 [cit. 2017-12-20]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html 
121 Tamtéž 
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článku se stanoví: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament 

souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li 

mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“122 Toto 

znění však nebylo součástí Ústavy ČR od samého počátku. Znění článku 10 bylo 

začleněno do Ústavy ČR až tzv. euronovelou Ústavy ČR, která byla provedena ústavním 

zákonem č. 395/2001 Sb.123 Před přijetím tohoto ústavního zákona zněl článek 10 Ústavy 

ČR následovně: „Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a 

základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a 

mají přednost před zákonem.“124 Jak je ze shora uvedeného patrné, euronovela Ústavy 

ČR rozšířila závaznost mezinárodních smluv na území ČR z mezinárodních smluv 

týkajících se pouze lidských práv na veškeré mezinárodní smlouvy, které ale projdou 

procesem, na který je pamatováno v současném znění článku 10 Ústavy ČR, tj. že jsou 

vyhlášeny, ratifikovány na základě souhlasu Parlamentu, je jimi Česká republika vázaná 

a jsou tedy součástí právního řádu.  

Euronovela však nepřinesla jen novelu článku 10 Ústavy ČR, ale současně také 

zakotvila nové články 10a a 10b. Článek 10a Ústavy ČR se především týká přenosu 

pravomocí orgánů České republiky na orgány mezinárodních organizací nebo institucí a 

článek 10b je zaměřen na vyjadřování se Parlamentu ČR k připravovaným rozhodnutím 

mezinárodních organizací a mezinárodních institucí.  

Pokud se však vrátíme k současnému znění článku 10 Ústavy ČR, tak značný 

problém činila především jeho druhá část, tj. postavení mezinárodních smluv v českém 

právním řádu. Jak je ze shora uvedené citace patrné, stanoví-li mezinárodní smlouva něco 

jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Z toho by bylo primárně zřejmé, že 

mezinárodní smlouva se dle hierarchie právní síly vyskytuje pod Ústavou ČR a ústavními 

zákony, ale nad zákony.  

V souvislosti s výkladem tohoto ustanovení vyvstala otázka, jaký vztah mají 

mezinárodní smlouvy, včetně smluv o lidských právech, k ústavnímu pořádku, který je 

definován v článku 112 Ústavy ČR. K tomuto problému se vyjadřoval také Ústavní soud 

                                                      
122 Tamtéž 
123 KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3., str. 148 
124 KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3., str. 147-148 
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ČR a to konkrétně v tzv. konkurzním nálezu, tj. nálezu sp. zn. Pl. ÚS 36/01, v rámci 

kterého Ústavní soud ČR konstatoval, že: „Z uvedeného východiska nutno posuzovat 

změny, jež přinesla novela Ústavy, provedená úst. zák. č. 395/2001 Sb., a to v 

ustanoveních čl. 1 odst. 2, čl. 10, čl. 39 odst. 4, čl. 49, čl. 87 odst. 1 písm. a), b) a čl. 95 

Ústavy. Ústavní zakotvení všeobecné inkorporační normy, a tím překonání dualistické 

koncepce vztahu práva mezinárodního a práva vnitrostátního, nelze interpretovat ve 

smyslu odstranění referenčního hlediska ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních 

smluv o lidských právech a základních svobodách pro posuzování vnitrostátního práva 

Ústavním soudem, a to s derogačními důsledky. Proto rozsah pojmu ústavního pořádku 

nelze vyložit toliko s ohledem na ustanovení § 112 odst. 1 Ústavy, nýbrž i vzhledem k 

ustanovení čl. 1 odst. 2 Ústavy a do jeho rámce zahrnout i ratifikované a vyhlášené 

mezinárodních smlouvy o lidských právech a základních svobodách.(…) Uvedené 

interpretaci ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 10, čl. 87 odst. 1 písm. a), b), čl. 95 a čl. 112 odst. 

1 Ústavy svědčí i skutečnost, že i po přijetí úst. zák. č. 395/2001 Sb. zákonodárce nezměnil 

ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a § 224 odst. 5 tr. ř., která ukládají obecným 

soudům povinnost přerušit řízení a předložit věc k posouzení Ústavnímu soudu nejen v 

případě rozporu zákona, či jeho jednotlivých ustanovení, s ústavním zákonem, nýbrž i v 

případě jejich rozporu s mezinárodní smlouvou, která má přednost před zákonem. Z 

uvedených důvodů nutno čl. 95 odst. 2 Ústavy interpretovat v tom smyslu, že je povinností 

obecného soudu předložit Ústavnímu soudu k posouzení rovněž věc, v níž dojde k závěru, 

že zákon, jehož má být při jejím řešení použito, je v rozporu s ratifikovanou a vyhlášenou 

mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách. Veden naznačenými 

úvahami Ústavní soud v předmětné věci neomezil posuzování ústavnosti navrhovatelem 

napadených ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání toliko na zkoumání jejich souladu 

s ústavními zákony, nýbrž i s ratifikovanými a vyhlášenými mezinárodními smlouvami o 

lidských právech a základních svobodách.“125  Ústavní soud tedy považuje mezinárodní 

smlouvy o lidských právech a základních svobodách v návaznosti na tento nález jako 

součást ústavního pořádku, čímž si ale rozšířil svou pravomoc posuzovat soulad právních 

předpisů s ústavním pořádkem tím, že svým výkladem rozšířil definici ústavního pořádku 

zakotvenou v článku 112 Ústavy ČR.  

                                                      
125 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25.6.2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01, publikován pod 

č. 403/2002 Sb. Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-36-01 
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Výše uvedený nález má řadu kritiků, kteří se domnívají, že Ústavní soud ČR toto 

učinit nemůže, a proto stále v českém právním prostředí existují dva názory na tuto 

problematiku. První názor se přiklání k tomu, že jsou shora uvedené mezinárodní 

smlouvy o lidských právech v souladu s článkem 10 Ústavy ČR součástí ústavního 

pořádku, na rozdíl od opačného názoru, který zařazuje mezinárodní smlouvy v souladu 

s článkem 10 z hlediska právní síly nad klasické zákony, avšak pod rovinu ústavního 

pořádku. Někteří se dokonce domnívají, že tímto konkurzním nálezem Ústavní soud ČR 

konstitucionalizoval Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod.126  

Co se týká materie, která je upravena v EÚLP, tak ta do značné míry odpovídá 

úpravě Listiny základních práv a svobod, tj. ústavního zákona č. 2/1993 Sb.,127 která je 

součástí ústavního pořádku. Jak je však ze znění článku 10 Ústavy ČR patrné, 

mezinárodní smlouvy mají aplikační, nikoli derogační přednost, tzn. že v případě, kdy je 

zákon v rozporu s ratifikovanou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika 

vázaná, tak daný soud aplikuje pouze mezinárodní smlouvu. Neznamená to však, že soud 

daný zákon zruší, pouze jej neaplikuje.128  

Posledním významným článkem, který se zabývá problematikou postavení 

mezinárodního práva v českém právním řádu, je článek 87 odst. 1 písm. i) Ústavy ČR. 

Tento článek je především ustanovením, které ukládá pravomoc Ústavnímu soudu ČR 

rozhodovat o opatřeních nezbytných pro provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, 

které je pro Českou republiku závazné, pokud nelze jinak provést,129 tj. právní úprava 

reagující na již vydané rozhodnutí nejen Evropského soudu pro lidská práva, ale 

veškerých mezinárodních soudů, jejichž judikaturou je Česká republika vázána a s tím 

související přijímání opatření, a to jak obecných, tak individuálních. Jak je z tohoto 

                                                      
126 KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3., str. 150 
127 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Listina základních práv a svobod [online]. Praha: 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2012 [cit. 2017-12-20]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
128 BOBEK, Michal, KÜHN, Zdeněk. Judikatura a právní argumentace. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: Auditorium, 2013. ISBN 978-80-87284-35-3., str. 323 
129 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Ústava České republiky [online]. Praha: 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2012 [cit. 2017-12-20]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html 



58 
 

ustanovení patrné, Ústavní soud ČR hraje klíčovou roli při samotném výkonu rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva.  

Co se týká zákonné úrovně a postavení Ústavního soudu ČR v rámci 

vykonávacího řízení rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tak toto je upraveno 

v zákoně o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů,130 který má 

samostatnou kapitolu, týkající se řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí 

mezinárodního soudu. V souladu s § 117 tohoto zákona je za mezinárodní soud 

považován „mezinárodní orgán, jehož rozhodnutí jsou pro Českou republiku závazná 

podle mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu”,131 což znamená, že do 

této kategorie spadá také Evropský soud pro lidská práva. Zákon o Ústavním soudu 

hovoří o dvou různých možnostech, jakými může Ústavní soud reagovat na rozsudek, 

kterým bylo rozhodnuto o porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod ze strany České republiky. Jedná se především o návrh na zrušení 

právního předpisu a návrh na obnovu řízení. „Shledal-li mezinárodní soud, že zásahem 

orgánu veřejné moci byl porušen závazek, který pro Českou republiku vyplývá z 

mezinárodní smlouvy, zejména, že tímto zásahem bylo porušeno lidské právo nebo 

základní svoboda fyzické nebo právnické osoby, a jestliže takové porušení spočívá v 

platném právním předpisu, podá vláda Ústavnímu soudu návrh na zrušení takového 

právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení, pokud zrušení nebo změnu nemůže 

zajistit jiným způsobem…”132 Z tohoto ustanovení vyplývá, že vláda je v tomto případě 

navrhovatelem, který má povinnost podat návrh na zrušení příslušného právního předpisu 

k Ústavnímu soudu ČR a Ústavní soud v návaznosti na tento návrh nemůže rozhodnout 

o jeho nepřípustnosti.  

Dalším možným postupem, který může být učiněn v návaznosti na rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva, resp. jakéhokoli mezinárodního soudu, je řízení o 

návrhu na obnovu řízení. Jedná se o obnovu řízení, ve kterém rozhodoval Ústavní soud 

ČR a v rámci tohoto řízení mezinárodní soud shledal, že došlo k zásahu orgánem veřejné 

moci do lidských práv v rozporu s mezinárodní smlouvou, resp. s Evropskou úmluvou o 

ochraně lidských práv a základních svobod. Proti takovému rozhodnutí Ústavního soudu 

                                                      
130 Zákon č. 182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu [online]. Zlín: AION CS, c2010-2017 [cit. 2017-12-

27]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-182 
131 Tamtéž - § 117 
132 Tamtéž - § 118 
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České republiky lze následně podat návrh na obnovu řízení a dále se postupuje dle § 119 

a násl. zákona o Ústavním soudu. Obnova řízení je dále možná jak v trestních, tak i 

občanskoprávních věcech.133 

Také Nejvyšší soud ČR se jako další vrcholný soudní orgán zabýval závazností 

judikatury, a to nejen proti České republice, ale také jiným členským státům a vydal 

k tomu stanovisko Cpjn 206/2010, ve kterém stanovil, že je nutné řídit se jakoukoli 

relevantní judikaturou týkající se konkrétně v této věci posuzování odpovědnosti státu za 

škodu. V rámci tohoto stanoviska učinil významný krok směřující ke sjednocení 

judikatury vnitrostátních soudů jak nejnižší instance, tak odvolacích soudů s judikaturou 

Evropského soudu pro lidská práva, když stanovil: „Nejvyšší soud zdůrazňuje, že při 

posuzování předpokladů odpovědnosti státu za škodu způsobenou nevydáním rozhodnutí 

v přiměřené lhůtě, jakož i při úvaze o formě a výši zadostiučinění podle platné právní 

úpravy vyjádřené zejména v § 13 a v § 31a zákona je nutno postupovat též v souladu s 

judikaturou Evropského soudu pro lidská práva vztahující se k čl. 6 odst. 1 Úmluvy.“ 134  

Nejen v rámci činnosti soudní soustavy, ale také v rámci činnosti vrcholného 

orgánu výkonné moci, tj. vlády ČR je kladen důraz na dodržování souladu například 

přijímaných návrhů legislativních aktů s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázaná. Toto se konkrétně projevuje například v Legislativních pravidlech 

vlády přijatých usnesením vlády č. 188 ze dne 19.3.1998, ve znění pozdějších předpisů, 

která jsou sice pouze závazná jako vnitřní předpis pro jednání vlády, avšak ukládají 

povinnost zajistit při přípravě návrhu právního předpisu soulad s mezinárodními 

smlouvami, tedy i s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, a 

to konkrétně dle článku 2 odst. 2, článku 4 a článku 9 odst. 2 písm. f) těchto Legislativních 

pravidel.135 

Na zákonné úrovni je také významným zákonem, týkajícím se výkonu rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva, zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti 

                                                      
133 Obnova řízení. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2017-12-27]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obnova_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD#Obnova_%C5%99%C3%ADze

n%C3%AD_p%C5%99ed_%C3%9Astavn%C3%ADm_soudem 
134 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 

13.4.2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, [cit. 2017-12-20]. Dostupné z: http://kraken.slv.cz/Cpjn206/2010 
135 Vláda ČR. Legislativní pravidla [online]. Praha: Vláda ČR, 2018 [cit. 2018-01-30]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/poskytovani-informaci/uvodinf-15135/ 
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pro účely řízení před některými mezinárodními soudy, ve znění pozdějších předpisů,136 

který se ve svých paragrafech zabývá jak řízením před Evropským soudem pro lidská 

práva, tak řízením před Soudním dvorem Evropské unie. Z pohledu vykonávacího řízení 

je nejdůležitějším ve výše uvedeném zákoně § 4, který stanoví: „Příslušné dotčené 

orgány bez zbytečného odkladu provedou veškerá potřebná individuální a obecná 

opatření s cílem ukončit porušování Úmluvy (pozn. aut. EÚLP) nebo práva Evropské unie 

zjištěného v konečném rozsudku Soudu (pozn. aut. ESLP) nebo Soudního dvora Evropské 

unie a zabránit dalšímu porušování Úmluvy nebo práva Evropské unie z obdobných 

důvodů, pro které Soud nebo Soudní dvůr Evropské unie konstatoval jeho porušení. Na 

žádost Ministerstva spravedlnosti nebo Ministerstva zahraničních věcí a ve lhůtě jimi 

stanovené dotčené orgány písemně sdělí, jaká konkrétní opatření za tímto účelem přijaly 

nebo navrhly, popřípadě hodlají přijmout nebo navrhnout, včetně předpokládaného 

časového harmonogramu jejich přijetí.”137  

Následující § 5 tohoto zákona se naopak týká předběžných opatření, o kterých 

rozhodl ESLP, popř. Soudní dvůr Evropské unie.  

Jak ze shora uvedeného § 4 vyplývá, klíčovou roli vedle Ministerstva zahraničních 

věcí ČR (ve věcech Soudního dvora Evropské unie) hraje jak při samotném řízení před 

Evropským soudem pro lidská práva, tak při samotném vykonávacím řízení Ministerstvo 

spravedlnosti ČR. Organizační složkou Ministerstva spravedlnosti ČR, která je 

odpovědná za zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva je 

vládní zmocněnec pro zastupování státu před ESLP, resp. jeho kancelář. Vládní 

zmocněnec sice zastupuje Českou republiku před ESLP, ale v souladu se zákonem 

č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy jedná jménem Ministerstva spravedlnosti ČR.138 Samotná činnost 

Kanceláře vládního zmocněnce je prováděna v souladu se Statutem vládního zmocněnce, 

                                                      
136 Zákon č. 186/2011 Sb. Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými 

mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány [online]. Zlín: AION CS, c2010-2017 

[cit. 2017-12-27]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-186 
137 Tamtéž 
138 Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Zastoupení České republiky před Evropským soudem pro 

lidská práva [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2017 [cit. 2017-12-27]. 

Dostupné z: http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=388&d=79484 
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který byl přijat usnesením vlády č. 1024 ze dne 17.8.2009 (dále také „Statut vládního 

zmocněnce“).139 

V souladu s článkem 4 Statutu je pravomocí vládního zmocněnce především 

vystupovat jménem České republiky v řízeních podle Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod před ESLP, tvořit koncepci obhajoby zájmů České 

republiky či například vytvářet koncepci opatření nezbytných k výkonu rozsudku 

Evropského soudu pro lidská práva s příslušnými orgány veřejné moci.140 V tomto 

Statutu je však stejně jako v zákoně č. 186/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

zakotvena spolupráce vládního zmocněnce s jednotlivými orgány veřejné moci, a to 

konkrétně v článku 5 Statutu vládního zmocněnce.  

Co se týká výkonu rozhodnutí ESLP, je činnost vládního zmocněnce při výkonu 

těchto rozhodnutí upravena v článku 7 a násl. Statutu vládního zmocněnce. Tento 

článek 7 odst. 1 stanoví, že: „Vládní zmocněnec, po pořízení překladu rozsudku, předloží 

ministru spravedlnosti zprávu o vydaném rozsudku a navrhne další postup (odstavec 2 a 

články 8 a 9). S obsahem rozsudku vládní zmocněnec vhodnou formou seznámí orgány 

veřejné moci, jejichž činnosti se právní názor Soudu dotýká z hlediska jejich minulého 

postupu nebo potřeby rozsudek vykonat, a překlad rozsudku rovněž zveřejní na 

internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.“141 Z toho tedy vyplývá, že vládní 

zmocněnec je hlavním koordinátorem veřejné správy při přijímání opatření směřujících 

k odstranění porušení povinnosti, o kterém bylo rozhodnuto rozsudkem ESLP.  

Dále se Statut vládního zmocněnce zabývá koordinací nejen poskytnutí 

spravedlivého zadostiučinění, ale i přijímání dalších opatření, jak je uvedeno v článku 9 

tohoto Statutu, např. jak stanoví článek 9 odst. 1: „Vyžaduje-li rozsudek Soudu ke svému 

výkonu přijetí individuálních nebo obecných opatření k nápravě, vládní zmocněnec vyzve 

příslušné orgány veřejné moci, aby v rámci svých pravomocí učinily veškeré potřebné 

kroky k přijetí takových opatření.”142 Současně také vládní zmocněnec informuje veškeré 

                                                      
139 Tamtéž 
140 Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Statut vládního zmocněnce pro zastupování České 

republiky před Evropským soudem pro lidská práva [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České 

republiky, 2017 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z: 

http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=388&d=79484 
141 Tamtéž 
142 Tamtéž  
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orgány, které se účastní činnosti v rámci výkonu rozhodnutí ze strany České republiky o 

rozhodnutích a projednání dané otázky ve Výboru ministrů Rady Evropy, či případně při 

sporné součinnosti jednotlivých orgánů informuje ministra spravedlnosti o tomto stavu a 

ministr spravedlnosti navrhne další postup při výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro 

lidská práva, který schvaluje vláda. 

Vládní zmocněnec však není jediným orgánem, který má klíčové postavení při 

výkonu rozhodnutí. Dalším orgánem, který vznikl při Ministerstvu spravedlnosti ČR je 

Kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP (dále také „Kolegium“).143 Hlavní činností 

tohoto Kolegia, které je poradním orgánem vládního zmocněnce pro zastupování České 

republiky před ESLP, je posílení provádění Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod na vnitrostátní úrovni, a to především pomocí analýzy rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva, kterými bylo rozhodnuto o porušení EÚLP ze strany 

České republiky, a s tím související vytváření doporučení pro orgány, které mají přijmout 

v návaznosti na znění těchto rozsudků opatření nezbytná k zamezení opakovaného 

porušování příslušných ustanovení EÚLP.  

Kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP se však také zabývá rozsudky 

Evropského soudu pro lidská práva proti jiným členským státům, které mohou určitým 

způsobem ovlivnit také dodržování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod a jejích protokolů ze strany České republiky. Jak je z tohoto patrné, 

Kolegium významným způsobem přispívá k účinnému výkonu rozhodnutí ESLP a 

zároveň napomáhá vládnímu zmocněnci při stanovení cílů, které se v rámci tohoto 

vykonávacího řízení mají sledovat. Kolegium se skládá ze zástupců nejrůznějších orgánů 

veřejné moci, ať už jde o zástupce ministerstev, Parlamentu ČR, tak i zástupců nejvyšších 

soudů, státního zastupitelství, Kanceláře veřejného ochránce práv nebo akademické obce 

a občanské společnosti.144 Kolegium se schází pravidelně, zpravidla jednou za 4 - 6 

měsíců, v případě nutnosti sejít se dříve v závislosti na přijetí nového rozhodnutí 

                                                      
143 Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Kolegium expertů pro výkon rozsudků ESLP [online]. 

Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2017 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z: 

http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6559&d=345955 
144 Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Složení kolegia [online]. Praha: Ministerstvo 

spravedlnosti České republiky, 2017 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z: 

http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6559&d=345957 
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Evropského soudu pro lidská práva, týkajícího se České republiky, dochází také ke 

schůzkám častěji.145 

Činnost Kolegia expertů, resp. vládního zmocněnce však nespočívá pouze ve 

výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, popř. v krocích činěných v rámci 

samotného řízení před ESLP. Vládní zmocněnec se také zaměřuje na informování jak 

odborné, tak i laické veřejnosti o činnosti Rady Evropy jako systému ochrany lidských 

práv a základních svobod. Tuto činnost vykonává prostřednictvím pořádání nejrůznějších 

seminářů, konferencí, ale také prostřednictvím zřízené databáze rozhodnutí Evropského 

soudu pro lidská práva. V rámci této databáze poskytuje překlady významných 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva do českého jazyka a zpracovává jejich 

anotace, ať již se týkají přímo České republiky nebo dalších členských států Rady Evropy. 

Současně také Kancelář vládního zmocněnce vydává pravidelně ve spolupráci s dalšími 

institucemi, včetně Ústavního soudu ČR, Zpravodaj kanceláře vládního zmocněnce, který 

je dostupný online, a má k němu přístup tedy i nejširší veřejnost.146 

Vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před ESLP se účastní také 

bilaterálních i multilaterálních jednání zástupců členských států Rady Evropy, diskutuje 

s nimi kroky, které vedou k odstranění porušování lidských práv a základních svobod a 

získává informace, které vedou k efektivnějšímu výkonu rozhodnutí ESLP v České 

republice, ale i k předcházení možnému porušování lidských práv zakotvených 

v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.  

V souvislosti s výkonem rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva je vhodné 

na tomto místě současně zmínit jeden významný případ, který se týká České republiky a 

porušování lidských práv a základních svobod, a to za účelem vytvoření ucelenějšího 

pohledu na přístup České republiky k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. 

                                                      
145 Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Kolegium expertů pro výkon rozsudků ESLP [online]. 

Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2017 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z: 

http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6559&d=345955 
146 Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Databáze vybraných rozhodnutí Evropského soudu pro 

lidská práva [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2018 [cit. 2018-01-05]. Dostupné 

z: http://eslp.justice.cz/ 
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Případ Bořánková proti České republice, stížnost č. 41486/98,147 se týkal řízení 

navazujícího na rozhodnutí o rozvodu manželství.  Manželství bylo rozvedeno, ale nebylo 

vypořádáno bezpodílové spoluvlastnictví obou manželů. Z toho důvodu podal 

11. prosince 1985 již bývalý manžel paní Bořánkové návrh na vypořádání 

spoluvlastnictví k Okresnímu soudu v Klatovech. Celé řízení postupně zahrnovalo 35 

ústních jednání a rozhodovaly o něm jak všechny soudní instance od okresního po 

Nejvyšší soud ČR, tak i soud ústavní.148 V návaznosti na tento postup českých 

vnitrostátních soudů podala paní Bořánková stížnost k Evropskému soudu pro lidská 

práva, v rámci které si stěžovala na nepřiměřenou délku celého řízení.  

Evropský soud pro lidská práva její stížnosti vyhověl a konstatoval v daném 

případě porušení článku 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod, tj. porušení práva stěžovatele, aby byla jeho záležitost projednána v přiměřené 

lhůtě, vzhledem k tomu, že celá délka řízení, kterou měl pravomoc Evropský soud 

posuzovat (s ohledem na vstup EÚLP v platnost pro Českou republiku), činila více než 

sedm let a deset měsíců.149 Současně ESLP přiznal paní Bořánkové právo na poskytnutí 

spravedlivého zadostiučinění. 

Na základě tohoto rozhodnutí zahájil Výbor ministrů dohled nad vykonávacím 

řízením. Vzhledem k tomu, že již v několika dalších případech porušení práva na 

přiměřenou délku řízení prováděl Výbor ministrů dohled, spojil tyto případy (celkem cca 

71 případů) do jednoho systému a označil je jako skupina Bořánková a skupina 

Hartman.150 

                                                      
147 Rozhodnutí ESLP ve věci Bořánková proti České republice, ze dne 7.1.2003, stížnost č. 41486/98. 

Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-160172"]} 
148 Anotace rozsudku ESLP ve věci Bořánková proti České republice, ze dne 7.1.2003, stížnost č. 

41486/98. Dostupné z: 

http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/25B700999C33EC38C1257BE200424DF9/$file/Bo%C

5%99%C3%A1nkov%C3%A1_anotace.pdf?open& 
149 Rozhodnutí ESLP ve věci Bořánková proti České republice, ze dne 7.1.2003, stížnost č. 41486/98. 

Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-160172"]}, bod 52  
150 HUDOC- European Court of Human Rights. Resolution CM/ResDH(2013)89 Bořánková and Hartman 

and 69 other cases against the Czech Republic Execution of the judgments of the European Court of 

Human Rights [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2013 [cit. 2018-01-05]. Dostupné z: 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-122060"]} 
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V rámci těchto případů přijala Česká republika všechna nezbytná opatření, tj. jak 

obecná, tak individuální, tak i poskytla stěžovatelům spravedlivé zadostiučinění přiznané 

rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva.  

Co se týká obecných opatření, která byla v souvislosti s nepřiměřenou délkou 

řízení přijata, jednalo se především o novelizace procesněprávních předpisů, jako např.  

přijetí zákona č. 7/2009 Sb.,151 kterým došlo k novelizaci občanského soudního řádu, 

v rámci které bylo zjednodušeno soudní řízení, ať zavedením institutu přípravného 

jednání či prostřednictvím nahrávání soudního jednání. Další významnou legislativní 

změnou došlo například ke zřízení tzv. datových schránek, které měly kromě jiného také 

usnadnit doručování v rámci soudního řízení. 

V souvislosti s přijímáním nových legislativních opatření nesmíme opomenout 

ani přijetí zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního 

zastupitelství,152 pomocí kterého došlo k přenosu některých pravomocí ze soudců a 

státních zástupců na vyšší úředníky, čímž byla snížena zátěž, které byli soudci 

vystaveni.153 Dalšími obecnými opatřeními byly také změny v rámci exekučních pravidel 

či zaměření se na mediaci a rozhodčí řízení.  

Také Ministerstvo spravedlnosti ČR sehrálo během výkonu rozhodnutí 

významnou roli, a to především jako orgán, který dohlíží a analyzuje činnost justice a 

provádí inspekce a kontroly činností jednotlivých soudů.  

Co se týká individuálních opatření přijatých v rámci tohoto vykonávacího řízení, 

tak všechna řízení (s výjimkou řízení, které bylo předmětem stížnosti ve věci Slezák a 

další proti České republice) byla pravomocně skončena. Současně byla také uhrazena 

všechna spravedlivá zadostiučinění přiznaná stěžovatelům Evropským soudem pro lidská 

práva, tedy i v případě Bořánková proti České republice.  

                                                      
151 Zákon č. 7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákon [online]. Zlín: AION CS, c2010-2018 [cit. 2018-01-05]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-7#cast1 
152 Zákon č. 121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního 

zastupitelství a o změně souvisejících zákonů [online]. Zlín: AION CS, c2010-2018 [cit. 2018-01-05]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-121 
153 HUDOC - European Court of Human Rights. Resolution CM/ResDH(2013)89 Bořánková and 

Hartman and 69 other cases against the Czech Republic Execution of the judgments of the European 

Court of Human Rights [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2013 [cit. 2018-01-05]. Dostupné z: 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-122060"]} 
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Na základě těchto shora uvedených zjištění přijal Výbor ministrů dne 29.5.2013 

závěrečnou rezoluci CM/ResDH(2013)89154 a v ní rozhodl o ukončení svého dohledu nad 

výkonem rozhodnutí v případech týkajících se nepřiměřené délky řízení, jak bylo 

popsáno výše. Z této rezoluce je patrné, že v případě Bořánková proti České republice 

trvalo 10 let, než byla celá věc uzavřena a Výbor ministrů posoudil opatření přijatá 

Českou republikou za dostačující. 

V souladu se zprávou Oddělení pro výkon soudních rozhodnutí Evropského soudu 

pro lidská práva Česká republika kromě shora uvedených případů řešila od svého 

přistoupení k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

k 31.12.2017 celkem 219 případů, z toho k 31.12.2017 byl závěrečnou rezolucí ukončen 

dohled nad výkonem rozhodnutí v 212 z nich.155 

Je zde nutné zmínit, že v rámci České republiky byla vybudována rozsáhlá 

struktura jak orgánů, tak i činností, které směřují k zajištění efektivního a koordinovaného 

přijetí veškerých opatření, které zaručí nápravu daného porušení. Náprava je poskytována 

ve formě individuálního opatření nebo poskytnutím spravedlivého zadostiučinění.  

Dalšímu porušování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod má zamezit i přijetí obecných opatření ve formě legislativních změn, ať jde o 

změny na návrh výkonné moci, novelizace přijaté na návrh zástupců zákonodárné moci, 

popř. se jedná o zrušení právního předpisu ze strany Ústavního soudu ČR či tvorbu 

navazující judikatury českou soudní soustavou. Intenzivní kooperací mezi jednotlivými 

orgány státní správy a dalšími subjekty v rámci České republiky, ať již na úrovni Kolegia 

expertů, tak i při různých setkáních a konferencích, je současně zajišťována prevence 

případného budoucího porušení lidských práv a základních svobod ze strany České 

republiky. Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před 

Evropským soudem pro lidská práva přispívá svou činností také k rozsáhlé edukaci 

soudních orgánů, ale i odborné a laické veřejnosti. 

  

                                                      
154 Rozhodnutí ESLP ve věci Bořánková proti České republice, ze dne 7.1.2003, stížnost č. 41486/98. 

Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-160172"]} 
155 Committee of Ministers. Country factsheet- Czech Republic [online]. Strasbourg: Council of Europe, 

2017 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: https://rm.coe.int/1680709744 
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6. Výkon rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve 

Slovenské republice 

Slovenská republika se stala členem Rady Evropy stejně jako Česká republika 

ještě za existence České a Slovenské Federativní republiky v roce 1991. Jakmile v roce 

1993 došlo k rozdělení státu, bylo nutné, aby nově vzniklé státy, tj. Česká a Slovenská 

republika znovu vstoupily do Rady Evropy, jak již bylo zmíněno výše. Slovenská 

republika se stala členem Rady Evropy 30.6.1993, ale stejně, jako v případě České 

republiky se stala Vysokou smluvní stranou Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod již k okamžiku vzniku samostatné republiky, tj. k 1.1.1993.156 

Postavení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je 

ukotveno ve slovenském právním řádu zejména v právním předpisu nejvyšší právní síly, 

tj. Ústavě Slovenské republiky, zákonu č. 460/1992 Zb., ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „Ústava SR“).157 

Článek 1 odst. 2 Ústavy SR stanoví: „Slovenská republika uznáva a dodržiava 

všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a 

svoje ďalšie medzinárodné záväzky.”158 Jak je ze shora uvedeného zřejmé, v rámci tohoto 

článku se Slovenská republika zavazuje dodržovat práva a povinnosti vyplývající pro ni 

z mezinárodních smluv, tedy také práva a povinnosti vyplývající z jejího členství v Radě 

Evropy a ze samotné Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a 

z jejích protokolů. 

Co se týká postavení mezinárodních smluv v právním řádu Slovenské republiky a 

tím tedy i Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobod, základním 

ustanovením, upravujícím tuto problematiku je § 2 ústavního zákona č. 23/1991 Zb., 

kterým se uvádí Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního 

shromáždění ČSFR. Tento paragraf stanoví pravidlo přednosti mezinárodních smluv o 

lidských právech a základních svobodách, které byly ratifikovány a vyhlášeny 

                                                      
156 Committee of Ministers. Country factsheet - Slovak Republic [online]. Strasbourg: Council of Europe, 

2017 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: https://rm.coe.int/1680709764 
157 Národná rada Slovenskej republiky. Ústava [online]. Bratislava, 2017 [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: 

http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava_20170907.pdf 
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68 
 

Slovenskou republikou (původně ČSFR) a které jsou obecně závazné na jejím území, 

před zákonem.  

Tento shora uvedený paragraf však není jediným ustanovením na nejvyšší úrovni 

slovenských právních předpisů upravujícím mezinárodní smlouvy o lidských právech. Na 

shora uvedený § 2 navazoval dále článek 11 Ústavy SR, který stanovil: „Medzinárodné 

zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika 

ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred jej 

zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah základných práv a slobôd.“159 Tento článek byl 

však k 1. červenci 2001 zrušen ústavním zákonem č. 90/2001 Z.z., často také 

označovaným jako tzv. euronovela. Podstata článku 11 byla přenesena do nového znění 

článku 7 Ústavy SR, ale z pohledu postavení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod se relevantním stal nově přijatý článek 154c Ústavy SR. Toto 

ustanovení ve svém prvním odstavci stanoví, že: „Medzinárodné zmluvy o ľudských 

právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené 

spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona 

(pozn. aut. ústavního zákona č. 90/2001 Z.z.), sú súčasťou jej právneho poriadku a majú 

prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd.”160  

Jak je z tohoto ustanovení patrné, v postavení Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod ve slovenském právním řádu se projevuje jak 

uplatňování principu subsidiarity mezinárodního práva vůči právu vnitrostátnímu, ale 

také především zásada aplikace příznivější normy, a to díky posuzovaní rozsahu ochrany 

poskytované vnitrostátním právem na jedné straně a Evropskou úmluvou o ochraně 

lidských práv a základních svobod na straně druhé. V praxi si lze tuto zásadu představit 

jako obecný příkaz všem orgánům aplikujícím právní úpravu lidských práv a základních 

svobod použít takové ustanovení, které zajistí větší rozsah ochrany těchto práv.161 

Ústavní soud Slovenské republiky vytvořil konstantní judikaturu týkající se 

článku 154c Ústavy SR, ve které vyjádřil svůj názor, že Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod, ale také judikatura ESLP na ni navazující, představuje 

                                                      
159 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky [online]. Žilina: S-EPI, c2010-2018 [cit. 

2018-01-12]. Dostupné z: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-0 
160 Národná rada Slovenskej republiky. Ústava [online]. Bratislava, 2017 [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: 

http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava_20170907.pdf 
161 Viz např. rozhodnutí Ústavního soudu SR Pl. ÚS 14/98 
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závaznou výkladovou směrnici a nepřekročitelný rámec nejen pro výklad, ale také pro 

uplatňování vnitrostátní úpravy základních lidských práv a svobod.162 

Pokud však hovoříme o Ústavě SR, je na tomto místě nutné zmínit také článek 

127 Ústavy SR, který ukládá Ústavnímu soudu Slovenské republiky pravomoc 

rozhodovat o stížnostech fyzických a právnických osob, které namítají porušení svých 

základních práv či lidských práv a základních svobod, které vyplývají z mezinárodní 

smlouvy závazné pro Slovenskou republiku.163 Tento druh stížnosti, o které Ústavní soud 

Slovenské republiky rozhoduje, přímo souvisí s Evropskou úmluvou o ochraně lidských 

práv a základních svobod a s tím spojeným porušením práv stěžovatelů vyplývajících 

z této úmluvy. V jednotlivých odstavcích článku 127 Ústavy SR se stanoví, jaká opatření 

může Ústavní soud Slovenské republiky přijmout v případě, kdy dojde k závěru, že došlo 

k porušení základních lidských práv a svobod stěžovatele, zaručených Evropskou 

úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.  

Ústavní soud Slovenské republiky může v daném případě stížnosti vyhovět, a 

pokud došlo k porušení práv a svobod rozhodnutím orgánů veřejné moci, tak tato 

rozhodnutí orgánů Slovenské republiky zruší, popř. může zakázat další pokračování 

v činnosti, která porušuje lidská práva a základní svobody. Dále může také nařídit 

obnovení původního stavu,164 či v souladu s odst. 3 článku 127 Ústavy SR může přiznat 

stěžovateli také přiměřené finanční zadostiučinění.165 

Tento druh stížnosti byl již od počátku v rámci Slovenské republiky hojně 

využíván a v závislosti na rozhodnutí Ústavního soudu SR v tomto druhu řízení došlo ke 

zrušení rozhodnutí obecných soudů jako například v řízeních týkajících se porušení práva 

na spravedlivý proces,166 tak i práva na svobodu shromažďování167 či svobodu projevu.168 

Nebylo však zcela jasné, jaký rozsah přezkumu může v daném případě Ústavní soud SR 

                                                      
162 Viz rozhodnutí Ústavního soudu SR I. ÚS 36/02 
163 Národná rada Slovenskej republiky. Ústava [online]. Bratislava, 2017 [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: 

http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava_20170907.pdf 
164 BOBEK, Michal, a kol. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. Zastupovanie 

Slovenskej republiky pred ESĽP.  V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 79-87. Beckova edice právo. ISBN 978-

80-7400-460-5., str. 81 
165 Národná rada Slovenskej republiky. Ústava [online]. Bratislava, 2017 [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: 

http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava_20170907.pdf 
166 Viz např. rozhodnutí Ústavního soudu SR I. ÚS 122/03, III. ÚS 202/02, I. ÚS 59/04. 
167 Viz např. rozhodnutí Ústavního soudu SR I. ÚS 59/04. 
168 Viz např. rozhodnutí Ústavního soudu SR III. ÚS 169/03. 
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provést, resp. jaké druhy porušení svých práv mohou stěžovatelé namítat. Ústavní soud 

sám několikrát konstatoval, že dle jeho názoru může v řízení o stížnosti podle článku 127 

Ústavy SR stěžovatel namítat pouze porušení procesních zásad v rámci řízení před 

obecnými soudy, a to zásad upravených v článcích 46 až 50 Ústavy SR. Vzhledem k 

tomuto názoru došlo několikrát k odmítnutí stížností z důvodu nesplnění této shora 

uvedené podmínky (jelikož stěžovatelé namítali porušení hmotněprávní), a tedy nedošlo 

v daných případech ani k meritornímu posouzení věci.169 Na základě tohoto přístupu 

sílily hlasy nesouhlasu s tímto postupem, který zamezuje vyřešení řady případů primárně 

na vnitrostátní úrovni170 k čemuž se připojil také Evropský soud pro lidská práva, který 

označil tento přístup za příliš formalistický a nemající oporu v Ústavě SR.171  

Takový přístup Ústavního soudu SR se promítnul například ve věci Ringier Axel 

Springer Slovakia, a.s. proti Slovensku, ve které, přestože Ústavní soud SR odmítnul na 

základě shora uvedeného názoru stížnost podanou dle článku 127 Ústavy SR, Evropský 

soud pro lidská práva porušení EÚLP zaručeného práva na svobodu projevu konstatoval. 

V následném vykonávacím řízení předsedkyně Ústavního soudu SR informovala 

Kancelář zástupce Slovenské republiky před ESLP o postupné změně judikatury 

Ústavního soudu SR za účelem zajištění jejího souladu s judikaturou Evropského soudu 

pro lidská práva, což je patrné například na nálezu sp. zn. III. ÚS 385/2012, vydaném 

v řízení dle článku 127 Ústavy SR, ve kterém se již Ústavní soud SR zabýval přímo 

porušením základního práva namítaném stěžovatelkou a danou stížnost pouze 

neodmítnul.172 

Ústava SR a Listina základních práv a svobod však nejsou jedinými právními 

předpisy, které upravují problematiku lidských práv a s tím také související opatření 

sloužící k jejich ochraně. Na zákonné úrovni můžeme také nalézt ustanovení upravující 

opatření, která mají zajistit dostatečný výkon rozhodnutí ESLP, a tím zabezpečení 

dodržování lidských práv v souladu s judikaturou tohoto soudu. Jedná se o zákon 

                                                      
169 Viz např. rozhodnutí II. ÚS 54/02, II. ÚS 162/02, III. ÚS 51/08. 
170 VALKO, E., TOMLAIOVÁ, A. Ústavná sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. Justičná 

revue. 2004, 2004(12), 1316-1329., str. 1316-1329. ĽALÍK, T. Ústavný súd a dobiehanie judikatúry 

ESĽP. Justičná revue. 2010, 2010(5), str. 609-611. 
171 Rozhodnutí ESLP ve věci V.C. proti Slovenské republice, ze dne 8.11.2011, stížnost č. 18968/07. 

Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-107364"]} 
172 Příspěvek M. Pirošíkové na téma: Ústavné zmeny a ich prínos z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské 

práva a Výboru ministrov Rady Európy v rámci mezinárodní vědecké konference 25. výročie Ústavy 

Slovenskej republiky ‒ VI. ústavné dni (Košice 26. – 27. září 2017) 
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č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a 

o postavení jeho sudcov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu 

SR“), který ve svých paragrafech 75 a násl. upravuje jeden z nejvýznamnějších 

prostředků nápravy protiprávního stavu a zajištění přijetí individuálních opatření 

v závislosti na rozhodnutí ESLP, a to sice obnovu řízení.  

Obnova řízení je možná v rámci slovenského právního řádu jak v trestním, tak 

v občanskoprávním řízení, a to i na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva.173 Pokud se však zaměříme na shora uvedený mechanismus obnovy řízení před 

Ústavním soudem SR, je nutné zmínit § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, který 

stanoví: „Právoplatné rozhodnutie Ústavného súdu možno za podmienok ustanovených 

týmto zákonom napadnúť návrhom na obnovu konania pred Ústavným súdom, ak 

rozhodnutím orgánu medzinárodnej organizácie zriadeného na uplatňovanie 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „orgán 

medzinárodnej organizácie“), vznikne Slovenskej republike povinnosť v konaní pred 

Ústavným súdom znovu preskúmať už prijaté rozhodnutie Ústavného súdu.“174 Toto znění 

však bylo přijato až s účinností od 1.1.2015 jako reakce na změnu článku 133 Ústavy SR, 

který původně podání opravného prostředku proti rozhodnutí Ústavního soudu SR 

neumožňoval, avšak v reakci na učiněné kroky v rámci výkonu rozhodnutí ESLP ve věci 

Harabin proti Slovenské republice175 došlo k novelizaci tohoto článku a v dnešní době je 

již takový postup přípustný. V souladu s § 75a a § 75b zákona o Ústavním soudu SR může 

Ústavní soud SR podaný návrh odmítnout jako neopodstatněný či rozhodnout o povolení 

obnovy řízení a celou věc opětovně projednat, a to v zákonem stanoveném složení. Tímto 

postupem má dojít k nápravě porušení stěžovatelova práva zaručeného EÚLP, pokud bylo 

porušeno právě v rámci řízení vedeného před Ústavním soudem SR.  

V souvislosti s kooperací Ústavního soudu SR a Evropského soudu pro lidská 

práva nelze také opomenout fakt, že přestože ESLP několikrát konstatoval nedostatky 

v soudní praxi Ústavního soudu SR, nebyly tyto nedostatky, stejně jako je tomu u shora 

                                                      
173 § 394 odst. 4 trestního řádu SR, § 397 písm. d) občanského soudního řádu SR 
174 Zákon č. 38/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu 

Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov [online]. Žilina: S-EPI, c2010-2018 

[cit. 2018-01-12]. Dostupné z: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-38 
175 Příspěvek M. Pirošíkové na téma: Ústavné zmeny a ich prínos z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské 

práva a Výboru ministrov Rady Európy v rámci mezinárodní vědecké konference 25. výročie Ústavy 

Slovenskej republiky ‒ VI. ústavné dni (Košice 26. – 27. září 2017) 
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uvedeného, způsobeny právní úpravou jednotlivých institutů ve slovenském právním 

řádu, nýbrž spíše aplikační praxí Ústavního soudu SR. Také Výbor ministrů proto v rámci 

výkonu rozhodnutí často požadoval zajištění souladu vnitrostátní soudní praxe 

s judikaturou ESLP, přičemž poukazoval na nejrůznější aspekty, jako např. nedostatečné 

odškodnění, podmínění podání ústavní stížnosti předcházející stížností předsedovi soudu 

či neposouzení celkové délky řízení,176 což Ústavní soud SR při svém rozhodování 

významnou měrou zohledňuje. 

Co se týká moci výkonné a vlivu ochrany lidských práv na její činnost, lze 

poukázat i v případě Slovenské republiky na Legislativní pravidla vlády, tj. usnesení 

vlády Slovenské republiky č. 164 ze dne 4.5.2016, ve znění pozdějších předpisů,177 která 

ve svém článku 2 písm. b) poukazují na nutnost zajištění souladu zákona mimo jiné také 

s mezinárodními smlouvami, kterými je Slovenská republika vázaná, mezi které patří 

také Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Nyní je nutné zmínit, kdo hraje klíčovou roli při zastupování Slovenské republiky 

před Evropským soudem pro lidská práva a také při vykonávacím řízení a spolupráci 

s Výborem ministrů. Je jím především Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky, 

konkrétně zástupce Slovenské republiky před Evropským soudem pro lidská práva. 

Zástupce Slovenské republiky a jeho činnost jsou upraveny Statutem zástupce Slovenské 

republiky před Evropský soudem pro lidská práva, který byl přijat usnesením vlády 

Slovenské republiky č. 543 ze dne 13.7.2005 (dále jen „Statut zástupce SR“).178  

Hlavní úkoly zástupce jsou uvedeny v článku 2 odst. 1 tohoto Statutu zástupce 

SR. Jedná se o přípravu a předkládání vyjádření ke stížnostem podaným proti Slovenské 

republice, také vypracování a předložení stížností pro porušení Evropské úmluvy o 

ochraně lidských a základních svobod práv ze strany jiných členských států 

k Evropskému soudu pro lidská práva. Co se týká výkonu rozhodnutí, tak o tomto řízení 

                                                      
176 Příspěvek M. Pirošíkové na téma: Ústavné zmeny a ich prínos z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské 

práva a Výboru ministrov Rady Európy v rámci mezinárodní vědecké konference 25. výročie Ústavy 

Slovenskej republiky ‒ VI. ústavné dni (Košice 26. – 27. září 2017) 
177 Vláda SR. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Vláda SR, 2016 [cit. 

2018-03-04]. Dostupné z: http://www.vlada.gov.sk/data/files/6645_legislativne-pravidla-vlady-

slovenskej-republiky-schvalene-uznesenim-vlady-slovenskej-republiky-zo-4-maja-2016-c-164-v-zneni-

uznesenia-vlady-slovenskej-republiky-z-28-septembra-2016-c-441.pdf 
178 Ministerstvo spravodlivosti SR. Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom 

pre ľudské práva [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2004 [cit. 2017-12-27]. Dostupné 

z: http://wwwold.justice.sk/wfn.aspx?pg=l8&htm=l8/l82sl.htm/  
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hovoří především článek 2 odst. 1 písmeno c) a následující Statutu zástupce SR, tj. 

zástupce Slovenské republiky zabezpečuje a dohlíží na řádný výkon rozhodnutí ESLP, 

dále spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské 

republiky při informování Výboru ministrů Rady Evropy o plnění rozhodnutí a 

legislativních změnách, souvisejících s rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva. 

Dalším úkolem zástupce Slovenské republiky je také předkládání návrhů na přijetí 

opatření směřujících k odstranění opakujících se porušení EÚLP ministru spravedlnosti 

SR či jak stanoví článek 2 odstavec 1 písm. g) tohoto Statutu: „predkladá ministrovi 

informácie o záväzkoch Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z rozhodnutí Súdu alebo 

Výboru ministrov, vrátane úhrady finančnej kompenzácie a o ich plnení, ktorý tieto 

informácie na návrh zástupcu predkladá vláde Slovenskej republiky.“179  

Statut zástupce SR také upravuje podobně jako v České republice poradní orgán 

zástupce Slovenské republiky, kterým je Mezirezortní komise. Tato komise se skládá 

z různých zástupců jak generální prokuratury, tak vrcholných soudů Slovenské republiky, 

zástupců krajských soudů, Justiční akademie, popř. zástupců dalších ministerstev, která 

jsou v daném případě dotčenými ministerstvy, či která jsou odpovědná za přijetí opatření 

směřujících k odstranění porušování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod.180 

Zástupce Slovenské republiky před Evropským soudem pro lidská práva se však 

nezabývá pouze případy, které souvisí se stížnostmi proti Slovenské republice, ale i 

řízeními, kdy se jedná o stížnosti proti jinému členskému státu Rady Evropy, protože 

otázka, která je v daném případě řešena, se v budoucnosti může týkat i Slovenské 

republiky.181  

Další činností, kterou Kancelář zástupce Slovenské republiky před Evropským 

soudem pro lidská práva zajišťuje, je organizování odborných seminářů, přednášek a 

konferencí nejen pro soudce, ale také prokurátory, justiční čekatele, vyšší soudní úředníky 

či advokáty, v rámci kterých poukazuje nejen na praktickou aplikaci Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod, ale kromě jiného také na řízení související 

                                                      
179 Tamtéž 
180 Tamtéž 
181 BOBEK, Michal, a kol. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. Zastupovanie 

Slovenskej republiky pred ESĽP.  V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 79-87. Beckova edice právo. ISBN 978-

80-7400-460-5., str. 84-85 
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s výkonem rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Dále se také Kancelář 

zástupce Slovenské republiky podílí i na publikaci rozsudků ESLP proti Slovenské 

republice v příloze časopisu Justičná revue. Některé rozsudky o přijatelnosti stížností, 

rozsudky proti jiným členským státům či informační přehledy Rady Evropy vydává ve 

slovenském jazyce, čímž napomáhá zabezpečovat rozšíření informací týkajících se 

ochrany lidských práv mezi širokou veřejnost.182  

V neposlední řadě je také nutno zmínit, že se zástupce Slovenské republiky před 

Evropským soudem pro lidská práva účastní setkání zástupců ministrů v rámci Výboru 

ministrů Rady Evropy a bilaterálních jednání, v rámci kterých projednává různé další 

kroky, které by měly být v konkrétním vykonávacím řízení přijaty. S tím souvisí také 

nutnost kooperace zástupce SR s Výborem ministrů v rámci přijímání akčních plánů a 

informování Výboru ministrů jak o legislativních krocích, tak individuálních opatřeních 

přijatých v návaznosti na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. 

Pro úplnost je nutné na tomto místě zmínit stejně, jako v předchozí kapitole 

případ, který se týkal stížnosti tentokrát proti Slovenské republice. Jedná se o případ 

Jakub proti Slovenské republice, č. stížnosti 2015/02.183 Jednalo se o kauzu, týkající se 

pana Jakuba, bývalého vedoucího odboru Městského úřadu v městě Humenné, kterému 

po zvolení nového starosty v rámci organizačních změn byla vypovězena pracovní 

smlouva. Pan Jakub se proto obrátil na vnitrostátní soudy s žádostí o vyslovení neplatnosti 

ukončení jeho zaměstnání na Městském úřadu. Poté co se jeho případ během několika let 

dostal před všechny stupně slovenské soudní soustavy, včetně Ústavního soudu SR, ke 

kterému podal pan Jakub stížnost v souladu s článkem 127 Ústavy SR na porušení jeho 

práva na přiměřenou délku řízení v této věci184 (s ohledem na to, že si slovenské soudy 

rozhodováním o opravných prostředcích mezi sebou případ několikrát vracely), skončila 

z důvodu domnělého porušení článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod tato věc až před Evropským soudem pro lidská práva. 

                                                      
182 Bližší informace dostupné na: https://www.slov-lex.sk/europsky-sud-pre-lp či 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2196  
183 Rozhodnutí ESLP ve věci Jakub a ostatní proti Slovenské republice, ze dne 28.2.2006, stížnost č. 

2015/02. Dostupné z: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["jakub"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","C

HAMBER"],"itemid":["001-72586"]} 
184 Tamtéž 

https://www.slov-lex.sk/europsky-sud-pre-lp
http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2196
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V reakci na průběh řízení před slovenskými soudy zohlednil Evropský soud pro 

lidská práva všechny stěžovatelem namítané skutečnosti a konstatoval, že došlo 

k porušení článku 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod (nepřiměřená délka řízení) a uložil Slovenské republice povinnost poskytnout 

náhradu nemajetkové újmy. Toto rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva se stalo 

pravomocným 28.5.2006.185 

Na základě tohoto rozhodnutí bylo následně zahájeno vykonávací řízení, během 

kterého došlo ze strany Výboru ministrů k dohledu nad tímto případem v rámci 

standardního režimu a samotné řízení bylo ukončeno po téměř 6 letech přijímání opatření 

ze strany Slovenské republiky přijetím závěrečné rezoluce CM/ResDH(2012)59 ze dne 

8.3.2012.186  

V souvislosti s vykonávacím řízením v případě Jakub je nutné zmínit, že stížnosti 

proti Slovenské republice týkající se nepřiměřené délky řízení a následné rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva o porušení článku 6 EÚLP byly poměrně časté, proto 

Výbor ministrů spojil stejně, jako tomu bylo v případě popisovaném v rámci kapitoly o 

České republice, případ Jakub spolu s dalšími 77 případy týkajícími se Slovenské 

republiky do jednoho bloku, nad kterým vykonával souhrnný dohled. V rámci výkonu 

těchto rozhodnutí učinila Slovenská republika zásadní kroky směřující k naplnění 

požadavků na ni kladených rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva.  

Došlo k přijetí obecných opatření směřujících k zamezení opakování shora 

uvedeného porušení lidských práv a základních svobod v budoucnu. Konkrétně byl 

zvýšen počet soudců, čímž byla snížena administrativní zátěž kladená na jednotlivé 

soudce v rámci vnitrostátní soudní soustavy Slovenské republiky, bylo zřízeno nových 

9 soudů, které začaly fungovat od 1. ledna 2008 či byla vytvořena elektronická databáze, 

která měla napomoci při zjištění existence paralelních jednání a tím eliminaci 

nepřiměřené délky řízení.  

                                                      
185 Tamtéž 
186 HUDOC – European Court of Human Rights. Resolution CM/ResDH(2012)59 Execution of the 

judgments of the European Court of Human Rights 110 cases against the Slovak Republic [online]. 

Strasbourg: Council of Europe, 2013 [cit. 2018-01-15]. Dostupné z: 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-109748"]} 
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Dalšími procesními změnami bylo přijetí tzv. velké a malé novely občanského 

soudního řádu,187 které přinesly nejrůznější změny, včetně změn lhůt pro podání námitek 

podjatosti, rozšíření možnosti rozhodovat bez nařízení jednání nebo možnost 

elektronického doručování.  

Ze strany Slovenské republiky byla také uhrazena v rozsudkem stanovené lhůtě 

náhrada nemajetkové újmy. V neposlední řadě došlo k zapojení i samotného Ústavního 

soudu Slovenské republiky do výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, 

který se v současnosti nejen snaží aplikovat článek 127 a další Ústavy SR v souladu 

s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, ale také v současné době vede registr 

případů, které trvají nepřiměřeně dlouhou dobu, či stále je o nich jednáno, přestože již 

dávno mohlo být ve věci rozhodnuto. Na základě tohoto registru lze poté tyto případy 

sledovat jak ze strany Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, tak předsedů 

jednotlivých soudů a mohou být v této souvislosti ukládány soudcům, ale i právním 

zástupcům stran disciplinární tresty v případě, kdy účelově dané řízení prodlužují.188 

V souladu se zprávou Oddělení pro výkon soudních rozhodnutí Evropského soudu 

pro lidská práva řešila Slovenská republika včetně shora uvedených případů od svého 

přistoupení k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

k 31.12.2017 celkem 482 případů, z toho k 31.12.2017 byl závěrečnou rezolucí ukončen 

dohled nad výkonem rozhodnutí v 419 z nich.189 

Jak je patrné, Slovenská republika intenzivně činí kroky směřující k úspěšnému 

výkonu rozhodnutí, týkajících se samotné Slovenské republiky a legislativními změnami 

zajišťuje, aby byla práva a povinnosti fyzických a právnických osob v právním řádu 

Slovenské republiky upravena takovým způsobem, aby nedocházelo k porušování 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ani jejích protokolů. 

Zástupce Slovenské republiky před Evropským soudem pro lidská práva spolupracuje jak 

s ostatními zástupci členských států Rady Evropy, tak i s jednotlivými orgány a subjekty 

Slovenské republiky odpovědnými za zajištění komplexního výkonu daného rozsudku 

ESLP. Pořádá nejrůznější semináře pro odborníky a poskytuje právní pomoci zástupcům 

                                                      
187 Zákon č. 273/2007 Z.z a zákon č. 384/2008 Z.z. 
188 Tamtéž 
189 Committee of Ministers. Country factsheet - Slovak Republic [online]. Strasbourg: Council of Europe, 

2017 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: https://rm.coe.int/1680709764 
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stěžovatelů při podávání stížností k Evropskému soudu pro lidská práva.190 Propojením 

všech těchto činností jednotlivých orgánů, směřujících k efektivnímu výkonu rozhodnutí 

ESLP, dochází k zajištění nejen souladu právního řádu Slovenské republiky, ale také 

faktické součinnosti slovenských orgánů veřejné moci se systémem ochrany lidských 

práv a základních svobod Rady Evropy. 

  

                                                      
190 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 

2016. Dostupné z: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Zastupovanie-SR/Zastupca-SR-pred-

ESLP/Spravy-zastupcu-pred-ESLP.aspx 
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7. Výkon rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

v Rakouské republice 

Rakouská republika se stala oproti předchozím dvěma zemím členem Rady 

Evropy již v roce 1956.191 Se vstupem Rakouska do Rady Evropy samozřejmě také 

souviselo přijetí a ratifikace Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod, která vstoupila na území Rakouska v platnost 3. září 1958.192 

Také v případě rakouského právního řádu je nutné se nejprve zaměřit na postavení 

této mezinárodní smlouvy ve vztahu k ostatním vnitrostátním právním předpisům. 

Jakmile v roce 1958 došlo k její ratifikaci, byla Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod samozřejmě v souladu s vnitrostátními předpisy publikovaná ve 

spolkové sbírce zákonů, avšak nebylo blíže specifikováno, jaké postavení v rakouském 

právním řádu jí přísluší. Vzhledem k tomu, že občanská a politická práva byla v té době 

na vnitrostátní úrovni kodifikována pouze v základním zákoně o obecných právech 

občanů č. 142/1867 Sb. (RGBl. Nr. 142/1867), který nejen, že byl recipován z právního 

řádu Rakouska – Uherska, ale zároveň se vztahoval pouze na rakouské občany, bylo 

nutné, aby došlo k bližší specifikaci postavení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod na rakouském území. 

V reakci na tento požadavek byl v roce 1964 přijat ústavní zákon č. 59 

(BGBl. Nr. 59/1964), který novelizoval Ústavu Rakouské republiky, tj. ústavní zákon 

č. 1/1920 Sb. (BGBl. Nr. 1/1920, ve znění pozdějších předpisů, dále také „rakouská 

Ústava“) a označil Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod za 

přímo aplikovatelný spolkový ústavní zákon, který je plně srovnatelný s původním 

katalogem lidských práv, tj. je součástí ústavního pořádku.193 Z tohoto postavení EÚLP 

v rakouském vnitrostátním právu vyplývá kromě její přímé aplikace také významný vliv 

judikatury Evropského soudu pro lidská práva na rozhodování vnitrostátních soudů. 

Postavení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod se také 

                                                      
191 Council of Europe. Austria - Member state [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2018 [cit. 2018-

01-20]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/portal/austria 
192 Committee of Ministers. Country factsheet- Austria [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2017 [cit. 

2018-01-20]. Dostupné z: https://rm.coe.int/168070973d 
193 JURISTRAS State of the Art Report. Strasbourg Court Jurisprudence and Human Rights in Austria: 

An overview of Litigation, Implementation and Domestic Reform [online]. Vienna: Ludwig Boltzmann 

Institute of Human Rights, 2007 [cit. 2018-01-20]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/JURISTRAS-2007-EN-Austria.pdf 
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projevuje při případném legislativním procesu, kdy je v rámci přijímání nových právních 

předpisů, popř. jejich novel, posuzováno, zda daný návrh neodporuje nejen rakouské 

Ústavě a dalším ústavním zákonům, ale i Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod.  

Ve vztahu k EÚLP hraje v rámci soudní moci významnou roli rakouský Ústavní 

soudní dvůr (dále také „rakouský Ústavní soud“). Přestože v článku 145 rakouská Ústava 

stanoví, že: „Ústavní soudní dvůr posuzuje porušení mezinárodního práva dle ustanovení 

zvláštního federálního zákona“,194 vzhledem k postavení EÚLP v rakouském právním 

řádu posuzuje rakouský Ústavní soud, ze své pozice ochránce lidských práv, případné 

porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod z pohledu 

porušení rakouského ústavního práva, jehož je součástí.195 Bližší informace týkající se 

průběhu řízení před rakouským Ústavním soudem jsou upraveny ve spolkovém zákonu o 

Ústavním soudu (BGBl. Nr. 85/1953, ve znění pozdějších předpisů).196 V souvislosti 

s tímto řízením je však nutné konstatovat, že na rozdíl od České republiky a Slovenské 

republiky v Rakousku není možnost obnovy řízení v závislosti na rozhodnutí Evropského 

soudu pro lidská práva obecně upravena. Obnovit vnitrostátní řízení lze pouze za splnění 

určitých podmínek v trestních řízeních.197 

V Rakousku se tedy jednotlivec na základě výše uvedeného může domáhat svých 

práv zakotvených v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod stejně, 

jako svých práv upravených ve vnitrostátních právních předpisech. V rámci rakouského 

právního řádu však neexistuje zákon, který by upravoval konkrétní procesní podmínky 

výkonu rozhodnutí ESLP, což je otázka, která je pro tuto práci klíčová.198 Existuje ale 

kompetenční zákon, tj. zákon o počtu, působnosti a organizaci spolkových ministerstev 

                                                      
194 Bundeskanzleramt- Rechtsinformationssystem. Bundes - Verfassungsgesetz [online]. Vienna: 

Bundeskanzleramt Österreich, 2018 [cit. 2018-01-20]. Dostupné z: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138 
195 VfGH Broschüre. The Constitutional Court [online]. Vienna: Verfassungsgerichtshof [cit. 2018-01-

20]. Dostupné z: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Broschuere_E.pdf, str.21 
196 Bundeskanzleramt- Rechtsinformationssystem. Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 [online]. 

Vienna: Bundeskanzleramt Österreich, 2018 [cit. 2018-01-20]. Dostupné z: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1000024

5&ShowPrintPreview=True 
197 JURISTRAS State of the Art Report. Strasbourg Court Jurisprudence and Human Rights in Austria: 

An overview of Litigation, Implementation and Domestic Reform [online]. Vienna: Ludwig Boltzmann 

Institute of Human Rights, 2007 [cit. 2018-01-20]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/JURISTRAS-2007-EN-Austria.pdf 
198 Konzultace s Kanceláří mezinárodního práva a Oddělením ústavní a právní služby Rakouské republiky  
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(BGBl. Nr.76/1986, ve znění pozdějších předpisů – tzv. Bundesministeriengesetz), který 

upravuje pravomoci jednotlivých orgánů související mimo jiné s přijetím opatření 

vyplývajících z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva závazného pro Rakousko a 

také spolupráci jednotlivých orgánů navzájem. 

V rámci procesních pravidel výkonu rozhodnutí je třeba na tomto místě zmínit, že 

na rozdíl od České republiky a Slovenské republiky existuje v Rakousku několik 

kompetentních orgánů, které v rámci nejen řízení před ESLP, ale také v řízení o výkonu 

rozsudku Evropského soudu pro lidská práva zastupují zájmy Rakouska. Při řízení 

předcházejícím vydání rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva má na starosti 

zastupování Rakouska, ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem pro Evropu, 

spolupráci a zahraniční věci, Oddělení právní a ústavní služby (v rámci něj zástupce 

Rakouské republiky před Evropským soudem pro lidská práva),199 které bylo do 

8. ledna 2018 jednou z organizačních složek Spolkového kancléřství. V roce 2018 však 

na základě novely shora uvedeného zákona o počtu, působnosti a organizaci spolkových 

ministerstev došlo k převedení tohoto oddělení pod Spolkové ministerstvo ústavy, 

reforem, deregulace a spravedlnosti (dále jen „Oddělení právní a ústavní služby“).  

Jakmile je však vyneseno rozhodnutí ESLP, stává se ze strany Rakouské republiky 

druhým orgánem, kompetentním k dohledu nad výkonem rozhodnutí (samozřejmě ve 

spolupráci se shora uvedeným Oddělením právní a ústavní služby), resp. ke 

koordinaci samotného vykonání rozhodnutí ESLP, Kancelář mezinárodního práva 

Spolkového ministerstva pro Evropu, spolupráci a zahraniční věci (dále jen „Kancelář 

mezinárodního práva“),200 která úzce spolupracuje s Oddělením právní a ústavní služby, 

které má bližší informace, týkající se daného řízení a rozhodnutí a může být velice 

nápomocné při následném výkonu rozhodnutí. 

Oba orgány, v souvislosti s individuálními požadavky souvisejícími s každým 

jednotlivým případem, v rámci své činnosti spolupracují jak s konkrétními ministerstvy, 

tak i s dalšími orgány, které s nimi kooperují za účelem naplnění požadavků rozhodnutí 

                                                      
199 Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und 

Justiz. Verfassungsdienst [online]. Vienna: Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, 

Deregulierung und Justiz, 2018 [cit. 2018-01-20]. Dostupné z: 

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/verfassungsdienst~2c94848b5fbfed850160742a370b5368.de.htm

l 
200 Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres [online]. Vienna: Bundesministerium für 

Europa, Integration und Äußeres, 2018 [cit. 2018-01-20]. Dostupné z: https://www.bmeia.gv.at/ 
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ESLP, ukončení vykonávacího řízení a přijetí veškerých opatření nutných ke splnění 

povinností Rakouska, vyplývajících z daného rozhodnutí. V rámci jednotlivých 

ministerstev existují také speciální odbory, zabývající se otázkou lidských práv, které jsou 

nápomocny Spolkovému ministerstvu pro Evropu, spolupráci a zahraniční věci při 

přijímání potřebných opatření a při nalézání řešení směřujících k nápravě porušení 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.201 

Při výkonu rozhodnutí však nedochází ze strany kompetentních orgánů pouze ke 

komunikaci se spolkovými ministerstvy, ale od rozhodnutí rakouského Ústavního soudu 

sp. zn. VfSlg 10.968/1986202 je subjektem, poskytujícím spravedlivé zadostiučinění 

v rámci vykonávacího řízení, ten vnitrostátní orgán, resp. instituce, která dané porušení 

lidských práv způsobila, tj. i spolková země a její orgány, se kterými musí při výkonu 

rozhodnutí Kancelář mezinárodního práva a Oddělení právní a ústavní služby 

komunikovat.  

Úkolem Kanceláře mezinárodního práva však není pouze komunikace 

s kompetentními orgány v rámci Rakouska, které přijímají opatření k nápravě, a to jak 

obecná, tak případně individuální opatření, či poskytují spravedlivé zadostiučinění, které 

je na základě rozsudku ESLP Rakousko povinno poskytnout, ale také komunikace 

v rámci spolupráce s Radou Evropy, Výborem ministrů a jeho zástupci, kterým předkládá 

akční plány a také akční zprávy, týkající se přijatých opatření, jak již byl tento 

mechanismus spolupráce mezi Výborem ministrů a konkrétním státem popsán výše. 

Na tomto místě je nutné také zmínit, že se Rakousko nesoustředí pouze na 

vykonávací řízení, ale také na to, aby jednotliví soudci od nejnižší úrovně až po soudce 

nejvyšších soudů, včetně Ústavního soudu, byli seznámeni s judikaturou Evropského 

soudu pro lidská práva, a to především prostřednictvím databáze systému RIS, kterou 

vede Spolkové kancléřství a která kromě jiného také obsahuje veškerá aktuální 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.203 

                                                      
201 Konzultace s Kanceláří mezinárodního práva a Oddělením ústavní a právní služby Rakouské republiky  
202 Rozhodnutí Ústavního soudu Rakouské republiky ze dne 26.9.1986, sp. zn. VfSlg 10.968/1986.  

Dostupné z: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_10139074_86A0000

1_00 
203 Bundeskanzleramt – Rechtsinformationssystem. Important information [online]. Vienna: 

Bundeskanzleramt Österreich, 2018 [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: 

https://www.ris.bka.gv.at/defaultEn.aspx 
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V souvislosti s výkonem rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva lze také 

zmínit, že hrozba poskytování spravedlivého zadostiučinění často vede k tomu, že se 

Rakousko snaží podobně, jako jiné členské státy Rady Evropy, odstranit případné 

porušování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a eliminovat 

negativní dopady vyplývající z tohoto porušování ještě předtím, než Evropský soud pro 

lidská práva zahájí řízení či vynese rozsudek. S tím souvisí také to, že v rámci právního 

řádu Rakouské republiky a v rámci činnosti rakouské justice dochází k tomu, že se 

Rakousko podobně jako Česká a Slovenská republika necítí být vázáno pouze 

rozhodnutími, týkajícími se jeho samotného, ale také reflektuje názory ESLP, vyplývající 

z rozsudku ESLP týkajícího se porušení EÚLP ze strany jiného členského státu Rady 

Evropy a tím napomáhá předcházení případnému zahájení dalšího řízení, které by 

směřovalo ke konstatování, že došlo k pochybení ze strany Rakouské republiky. Tato 

praxe v rámci Rakouské republiky především koresponduje s intenzivním dialogem 

vedeným mezi rakouským Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva, ale 

vyplývá i z implementace závěrů konferencí Rady Evropy v Interlakenu a Brightonu.  

Vliv rozsudků týkajících se jiných členských států může mít různé dopady. 

Prvním z nich je ten, že rakouská justice často ve svých rozhodnutích využívá citací 

z rozsudků ESLP a tím zahrnuje judikaturu ESLP také do judikatury rakouských 

soudů,204 což má podklad především v tom, že dle názoru zástupce Oddělení právní a 

ústavní služby je v rámci Rakouska Evropský soud pro lidská práva chápán jako čtvrtá 

soudní instance.205 Přestože ESLP do soustavy rakouských soudů nespadá, tak často 

dochází podobně, jako v dalších státech Rady Evropy k tomu, že v případě neúspěchu 

před vnitrostátními soudy se ve vysokém procentu případů osoby, které jsou toho názoru, 

že došlo k porušení jejich práv zaručených Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv 

a základních svobod, obracejí právě na ESLP jako na „čtvrtou instanci“, která má zajistit 

ochranu jejich práv a svobod.  

Druhým způsobem, jak se projevují rozsudky ESLP týkající se jiného členského 

státu, je právě shora zmíněný postup, kdy Rakousko přijímá preventivní opatření k tomu, 

                                                      
204 JURISTRAS State of the Art Report. Strasbourg Court Jurisprudence and Human Rights in Austria: 

An overview of Litigation, Implementation and Domestic Reform [online]. Vienna: Ludwig Boltzmann 

Institute of Human Rights, 2007 [cit. 2018-01-20]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/JURISTRAS-2007-EN-Austria.pdf 
205 Konzultace s Kanceláří mezinárodního práva a Oddělením ústavní a právní služby Rakouské republiky  
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aby nedošlo k podobnému porušení EÚLP, jako tomu bylo v předmětném případě 

vedeném proti jinému členskému státu.  

Pokud se však vrátíme k vykonávacímu řízení a dohledu nad tímto řízením 

v případech, týkajících se přímo Rakouska, je nutné na tomto místě zmínit také praktický 

případ, týkající se podobného porušení lidských práv zakotvených v Evropské úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod, jak bylo popsáno v případech České a 

Slovenské republiky. Jedná se o případ Schreder proti Rakousku, stížnost č. 38536/97.206 

Šlo o případ pana Schredera, který jako jednatel společnosti s ručením omezeným převedl 

svůj podíl na jinou osobu. Vzápětí bylo vůči společnosti zahájeno insolvenční řízení a 

v souvislosti s tímto řízením insolvenční soud vyzval pana Schredera k poskytnutí plnění 

v návaznosti na jeho společnou a nerozdílnou odpovědnost za solventnost společnosti. 

Pan Schreder se proti tomuto požadavku ohradil a začalo řízení před rakouskými civilními 

soudy, které v důsledku výslechu mnoha svědků v různých částech Rakouska a podání 

několika odvolání trvalo déle než 10 let a 10 měsíců.  

Na základě tohoto řízení podal pan Schreder k Evropskému soudu pro lidská práva 

stížnost na porušení článku 6 odst. 1 EÚLP a článku 1 protokolu č. 1 k EÚLP. Evropský 

soud pro lidská práva celou věc posoudil a dne 13.12.2001 rozhodl, že došlo ze strany 

Rakouska k porušení práva pana Schredera na projednání věci v přiměřené lhůtě 

v souladu s článkem 6 odst. 1 EÚLP. Tento rozsudek se stal pravomocným dne 

13.3.2002.207  

V návaznosti na toto rozhodnutí zahájil Výbor ministrů dohled nad vykonávacím 

řízení, který však stejně, jako tomu bylo i v případech zmiňovaných u Slovenské a České 

republiky, spojil s dalšími, celkem 9 případy, které se všechny týkaly nepřiměřené délky 

civilního řízení.  Rakouská republika v rámci výkonu rozhodnutí přijala jak obecná, tak 

individuální opatření. Mezi obecná opatření lze zařadit přijetí novely občanského 

soudního řádu č. 76/2002 (BGBl. I. Nr. 76/2002), jejímž účelem bylo primárně urychlit 

soudní řízení například stanovením lhůty pro zpracování a předložení znaleckého 

                                                      
206 Rozhodnutí ESLP ve věci Schreder proti Rakouské republice, ze dne 13.12.2001, stížnost č. 38536/97. 

Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["\"CASE OF SCHREDER v. 

AUSTRIA\""],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-59983"]} 
207 Tamtéž 
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posudku, uplatněním sankcí v případě odmítání spolupráce se znalci ze strany účastníků 

řízení či zavedením přípravného jednání.208 

Mezi další obecná opatření lze zařadit nový zákon o nesporných řízeních 

č. 111/2003 (BGBl. I. Nr. 111/2003), který zavedl například přesné lhůty pro reakci 

subjektů na požadavky účastníků řízení či omezení možnosti předkládat nové důkazy 

během řízení. Mezi individuální opatření řadíme především ukončení případu na 

vnitrostátní úrovni. Poskytnutí spravedlivého zadostiučinění však nebylo v tomto případě 

Evropským soudem pro lidská práva panu Schrederovi přiznáno.  

Dohled nad výkonem rozhodnutí ze strany Výboru ministrů byl ukončen po téměř 

8 letech přijetím závěrečné rezoluce CM/ResDH(2009)118 ze dne 3.12.2009,209 kdy 

Výbor ministrů konstatoval, že všechna relevantní obecná a individuální opatření byla 

v daném případě přijata. 

Jak vyplývá také ze zprávy Oddělení pro výkon soudních rozhodnutí Evropského 

soudu pro lidská práva, je Rakousko v rámci výkonu rozhodnutí poměrně úspěšné, a to i 

vzhledem k tomu, že od roku 1958, kdy ratifikovalo a přijalo Evropskou úmluvu o 

ochraně lidských práv a základních svobod, bylo k 31.12.2017 do vykonávacího řízení 

předáno 379 případů, z toho k 31.12.2017 byl závěrečnou rezolucí ukončen dohled nad 

výkonem rozhodnutí v 348 z nich.210 

Rakouská republika s ohledem na délku jejího členství v mechanismu Rady 

Evropy, ale také na ukotvení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod v právním řádu, představuje v mnoha aspektech stát s rozšířenou ochranou 

lidských práv. Činnost dvou vnitrostátních orgánů, věnujících se na jedné straně 

zastupování Rakouska před Evropským soudem pro lidská práva a následně i realizaci 

rozhodnutí tohoto soudu, je také významným posunem při procesu výkonu rozhodnutí, 

jelikož dává větší možnosti v prosazování vnitrostátních zájmů před Evropským soudem 

pro lidská práva, ale i následný nezávislý výkon rozhodnutí tohoto soudu uvnitř 

                                                      
208 HUDOC – European Court of Human Rights. Resolution CM/ResDH(2009)118 Execution of the 

judgments of the European Court of Human Rights Schreder and 9 other cases 

against Austria concerning the excessive length of judicial civil proceedings  [online]. Strasbourg: 

Council of Europe, 2009 [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-

96908"]} 
209 Tamtéž 
210 Committee of Ministers. Country factsheet – Austria [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2017 

[cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://rm.coe.int/168070973d 
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Rakouska, který umožňuje nový pohled na možná opatření, která v souvislosti 

s rozsudkem ESLP mohou být přijata.   
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8. Srovnání právní úpravy vztahu států středoevropského 

regionu k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

Informace shrnuté v předchozích kapitolách měly za cíl poskytnout ucelený 

pohled nejen na právní postavení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod v rámci právních řádů České republiky, Slovenské republiky a Rakouské 

republiky, což tvoří významný aspekt nejen pro uplatňování EÚLP, ale také v rámci vlivu 

judikatury ESLP na vnitrostátní právní řád, ale i na jednotlivé orgány a způsoby, jak je 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v těchto zemích vykonáváno.  

Česká republika, Slovenská republika i Rakouská republika patří mezi státy 

s podobnými právními kořeny, a tedy také postavení Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a opatření, která jsou v souvislosti s porušením 

lidských práv přijímána, se v mnohých znacích neliší.  

V souvislosti s postavením Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod v právních řádech je nutné konstatovat, že ve všech třech shora 

uvedených zemích má tato úmluva přednost před zákony. V Rakouské republice je však 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod součástí ústavního 

pořádku ve formě ústavního zákona, což představuje oproti ostatním posuzovaným 

zemím specifický přístup k implementaci tohoto právního dokumentu.  

Také orgány, které zajišťují nejen zastupování státu při řízení před Evropským 

soudem pro lidská práva, ale i koordinaci následného výkonu rozhodnutí a s tím spojené 

přijímání opatření, jak individuálních, tak obecných, nejsou naprosto stejné. V rámci 

České republiky a na Slovensku je tímto orgánem vládní zmocněnec pro zastupování státu 

před Evropským soudem pro lidská práva, resp. zástupce Slovenské republiky před 

Evropským soudem pro lidská práva a jejich kanceláře, kteří spadají pod příslušné 

Ministerstvo spravedlnosti. Jinak je tomu však v Rakouské republice. Zde existují dva 

odlišné orgány, které mají na starosti jednak zastupování Rakouské republiky při 

samotném řízení před ESLP a za druhé zajištění výkonu daného rozsudku. Základem 

fungování systému je však spolupráce mezi oběma orgány, která zajistí dostatečnou 

ochranu lidských práv na území Rakouska. 

Při porovnání přístupu těchto tří středoevropských zemí k rozhodnutí ESLP je 

zřejmé, že přestože je Rakousko členem Rady Evropy, a tedy i signatářem Evropské 
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úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod řádově delší dobu a má i delší 

zkušenosti se systémem zohledňování judikatury ESLP v rámci rozhodování 

vnitrostátních soudů, tak Česká republika i Slovenská republika jako poměrně nové 

členské státy Rady Evropy svým propracovaným systémem jak uplatňování judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva ve vnitrostátních řízeních, tak i intenzivními 

vzdělávacími programy pro odbornou veřejnost, představují země s rozvinutým 

mechanismem nejen aplikace rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva na 

vnitrostátní úrovni, ale i ochrany lidských práv a základních svobod jako takové. 

V rámci pojednání o způsobech výkonu rozhodnutí v jednotlivých zemích bylo 

záměrně využito případů, které se týkají porušení stejného práva zaručeného systémem 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, tedy práva na projednání 

věci v přiměřené lhůtě v souladu s článkem 6 odst. 1 EÚLP. Jak je z opatření, která byla 

jednotlivými státy přijata, patrné, většina z nich směřovala k zavedení obecných opatření, 

jejichž cílem bylo, pokud možno co nejefektivněji zkrátit délku řízení a snížit 

administrativní zátěž, s délkou řízení přímo související. Některé prostředky vykazovaly 

mezi státy prvky podobnosti, jako například snížení administrativní zátěže zřízením 

nových soudů či rozšířením pravomocí vyšších soudních úředníků či například zajištění 

elektronizace doručování dokumentů v rámci soudních řízení. Některá opatření naopak 

cílila na konkrétní problémy daného případu, jako například zavedení přesně zákonem 

stanovené lhůty pro vytvoření a předložení znaleckých posudků.  

Ve všech státech však hrají povinnosti uložené rozhodnutím Evropského soudu 

pro lidská práva významnou roli a jednotlivé subjekty, podílející se na koordinaci i 

samotném přijímání nutných opatření dbají na to, aby byl výkon rozhodnutí proveden 

v co nejkratší době za účelem zajištění efektivní ochrany lidských práv na vnitrostátní 

úrovni.   
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9. Výkon rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie 

Dokumentem, který zajišťuje ochranu lidských práv na evropském kontinentu, 

však není pouze Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. V dalším 

systému sdružení evropských zemí, tj. Evropské unii a jejím právním řádu, existuje také 

charta upravující ochranu základních práv, a to konkrétně Listina základních práv EU. 

Tento dokument byl přijat na mezivládní konferenci v Nice v roce 2000,211 avšak 

závazným aktem se stal teprve po přijetí tzv. Lisabonské smlouvy, která vstoupila 

v platnost 1.12.2009 a zahrnula do primárního práva EU, konkrétně do Smlouvy o 

Evropské unii, článek 6 odst. 1, který stanoví: „Unie uznává práva, svobody a zásady 

obsažené v Listině základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění 

upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako 

Smlouvy.”212 V unijním právu  lze však před 1.12.2009 také nalézt ochranu lidských práv, 

a to v rámci obecných zásad práva Unie.213 Listina základních práv EU se člení na 7 hlav, 

která zakotvují kromě klasických lidských práv, také práva politická, ekonomická a 

sociální, což mimo jiné vyplývá také z primárního účelu sdružování evropských zemí 

v Evropská společenství, ze kterých se postupem času vyvinula Evropská unie. Nad 

dodržováním těchto práv podobně, jako je tomu v systému Rady Evropy, dohlíží soudní 

orgán, a to konkrétně Soudní dvůr Evropské unie.214 

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr EU“) je justičním orgánem 

Evropské unie a jeho hlavním cílem je dohlížet na dodržování evropského práva při 

výkladu a provádění Smluv, tj. Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské 

unie a Listiny základních práv Evropské unie, které tvoří primární právo. Dalšími úkoly, 

kterými se Soudní dvůr EU při své činnosti zabývá, je přezkoumávání legality aktů 

orgánů Evropské unie, výklad práva Evropské unie na žádost vnitrostátních soudů či také 

                                                      
211 TOMÁŠEK, Michal, TÝČ, Vladimír, MALENOVSKÝ, Jiří. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 

2013. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-53-3., str. 327 
212 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii. Dostupné z: 

http://www.euroskop.cz/gallery/54/16335-smlouva_o_eu.pdf 
213 Článek 6 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii zůstal v platnosti i po inkorporaci Listiny základních práv 

EU do primárního práva. 
214 „Soudní přezkum dodržování unijního právního řádu je však zajištěn, jak vyplývá z čl. 19 odst. 1 SEU, 

nejen Soudním dvorem, ale i soudy členských států. Smlouva o FEU totiž zavedla články 263 SFEU 

a 277 SFEU, jakož i článkem 267 SFEU úplný systém procesních prostředků a řízení určený k zajištění 

přezkumu legality unijních aktů unijním soudem.“ (Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163974&pageIndex=0&doclang=cs&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=127977) 
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dbá na dodržování povinností uložených členským státům evropským právem.215 Soudní 

dvůr EU je vnitřně členěn na Tribunál a Soudní dvůr. 

9.1. Struktura Soudního dvora Evropské unie a obecná pravidla 

výkonu 

Tribunál je jednou ze dvou složek Soudního dvora EU, která se spolupodílí na 

rozhodování soudní moci na unijní úrovni. Skládá se alespoň z jednoho soudce z každého 

členského státu Evropské unie, kdy k 4. říjnu 2017 činil celkový počet soudců 46. 

K 1.9.2019 bude celkový počet soudců odpovídat dvěma soudcům z každého členského 

státu Evropské unie.216 Tito soudci jsou jmenováni na dobu 6 let s možností opakovaného 

znovujmenování. Pravomoc Tribunálu je vymezena v souladu se Smlouvou o fungování 

Evropské unie na rozhodování o žalobách fyzických a právnických osob na zrušení aktů 

orgánů Evropské unie, popř. právních aktů s obecnou působností, žalobách na nečinnost 

orgánů EU, dále o žalobách podaných členskými státy proti Evropské komisi a proti Radě 

EU týkajících se aktů o státních podporách a ochranných obchodních opatřeních. Další 

oblastí pravomoci Tribunálu je také rozhodování o případech týkajících se ochrany 

duševního vlastnictví, žalobách opírajících se o smlouvy uzavřené EU či Tribunál 

rozhoduje i o žalobách týkajících se náhrady škody způsobené orgány, institucemi nebo 

jinými subjekty EU.217 

Původně existovala vedle Tribunálu a Soudního dvora (viz níže) ještě třetí 

organizační složka Soudního dvora EU, a to tzv. Soud pro veřejnou službu, který se 

zabýval žalobami a stížnostmi zaměstnanců Evropské unie. Po jeho zrušení v roce 2016 

na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/1192218 přešly tyto případy 

do kompetence právě Tribunálu, který v současnosti rozhoduje o sporech mezi orgány 

                                                      
215 Curia. Celková prezentace – Soudní dvůr Evropské unie [online]. Luxembourg: Curia Europa, 2018 

[cit. 2018-02-05]. Dostupné z: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/cs/ 
216 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euroatom) 2015/2422 ze dne 16.12.2015, kterým se 

mění Protokol č. 3 statutu Soudního dvora Evropské unie. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015R2422 
217 Curia. Prezentace – Soudní dvůr Evropské unie – Tribunál [online]. Luxembourg: Curia Europa, 2018 

[cit. 2018-02-05]. Dostupné z: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/cs/ 
218 Soud pro veřejnou službu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-02-05]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soud_pro_ve%C5%99ejnou_slu%C5%BEbu 
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Evropské unie a jejich zaměstnanci, týkajících se pracovního práva a systému sociálního 

zabezpečení. 

Mezi aktivně legitimované subjekty lze zařadit kromě členských států, popř. 

orgánů Evropské unie, také fyzické a právnické osoby. Ty však nejsou zařazovány mezi 

tzv. privilegované žalobce, což znamená, že musí prokázat svůj právní zájem. 

Podmínkou, kterou fyzická a právnická osoba musí splnit, aby mohla podat např. žalobu 

na neplatnost aktu Evropské unie k Tribunálu, je skutečnost, že napadený akt je dané 

osobě určen, bezprostředně a osobně je tímto aktem dotčena, popř. se jí obecně závazné 

akty bezprostředně dotýkají a není nutné v daném případě přijímat prováděcí opatření. 

Lze tedy na základě tohoto konstatovat, že za splnění všech výše uvedených podmínek, 

v souladu s článkem 263 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), se 

může fyzická osoba, popř. právnická osoba domáhat ochrany svých práv přímo před 

unijními soudy. 

Další organizační složkou, která mimo jiné plní funkci rozhodovacího orgánu ve 

věcech kasačních opravných prostředků proti rozhodnutí Tribunálu, je Soudní dvůr. 

Skládá se z 28 soudců, kterým je nápomocno 11 generálních advokátů. Každý soudce je 

z jednoho členského státu Evropské unie a tito soudci zasedají ve složení tříčlenného 

senátu, pětičlenného senátu, velkého senátu, popř. v závažných případech také v plénu.219 

Úkolem Soudního dvora je rozhodování důležitých otázek týkajících se výkladu a 

dodržování práva Evropské unie.220 Soudnímu dvoru je nápomocno také 11 generálních 

advokátů, jejichž úkolem je především předkládat svá odůvodněná stanoviska v daných 

případech, v rámci kterých představí Soudnímu dvoru svůj názor na posuzovanou 

problematiku, shrnou základní aspekty jak evropského práva, tak provedou případně 

komparaci jednotlivých vnitrostátních úprav a navrhnou soudcům možné řešení daného 

případu.221 

                                                      
219 Článek 16 Statutu Soudního dvora EU 
220 Curia. Prezentace – Soudní dvůr Evropské unie – Soudní dvůr [online]. Luxembourg: Curia Europa, 

2018 [cit. 2018-02-05]. Dostupné z: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/cs/ 
221 TOMÁŠEK, Michal, TÝČ, Vladimír, MALENOVSKÝ, Jiří. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 

2013. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-53-3., str. 367 
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Řízení, ve kterých Soudní dvůr rozhoduje, jsou především řízení o předběžné 

otázce, dále řízení o nesplnění povinnosti, žaloba na neplatnost aktu, nečinnost orgánu 

EU či o kasační opravný prostředek podaný proti rozhodnutí Tribunálu.222 

V rámci aktivní legitimace je však nutné poznamenat, že na rozdíl od Tribunálu 

se na Soudní dvůr nemohou přímo obracet fyzické a právnické osoby za podmínek 

uvedených výše. Aktivně legitimovanými, tedy žalobci, jsou v řízeních před Soudním 

dvorem ať už jednotlivé členské státy, v případě předběžných otázek prostřednictvím 

svých vnitrostátních soudů, či také Evropská komise. 

V souvislosti s různými druhy řízení také Soudní dvůr EU rozhoduje různým 

způsobem. Základní tři formy rozhodnutí, které v rámci své praxe Soudní dvůr EU 

využívá jsou rozsudek, usnesení a posudek. Rozsudek je podobně, jako je tomu ve 

vnitrostátních právních řádech, využíván v případech meritorního rozhodování. Procesní 

rozhodnutí a v některých případech i meritorní rozhodnutí (zejména pokud již existuje 

rozsáhlá judikatura týkající se předmětné předběžné otázky) jsou vydávána ve formě 

usnesení. Poslední formou, kterou lze z rozhodovací praxe Soudního dvora EU 

vypozorovat, je tzv. posudek.223 Tato forma rozhodování je využívána v řízeních o 

posudku, v rámci kterých Soudní dvůr EU rozhoduje o slučitelnosti mezinárodní 

smlouvy, kterou se chystá Evropská unie uzavřít, s primárním právem, tedy především se 

Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie.224 

Pokud hovoříme o meritorních rozhodnutích případů ve formě rozsudku, u nichž 

lze fakticky hovořit o vykonatelnosti, jsou tyto v souladu s článkem 280 SFEU 

vykonatelné dle podmínek stanovených v článku 299 SFEU.225  

V souladu s komentářem k článku 280 SFEU se toto ustanovení týká především 

rozsudků ukládajících povinnosti k určitému konání, nikoli rozsudků s deklaratorním 

charakterem či také rozsudků týkajících se právních vztahů. Za rozsudky v souladu 

s článkem 280 SFEU můžeme považovat například rozhodnutí o uložení sankce v případě 

                                                      
222 Curia. Prezentace – Soudní dvůr Evropské unie – Soudní dvůr [online]. Luxembourg: Curia Europa, 

2018 [cit. 2018-02-05]. Dostupné z: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/cs/ 
223 Viz např. posudek Soudního dvora č. 2/13, o kterém bude pojednáno níže 
224 PROKHORCHUK, Vasyl. Rozhodnutí Soudního dvora EU – druhy, povaha a účinky. Brno, 2016. 

Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 
225 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. Dostupné z: 

http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf 
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porušení povinnosti ze strany členského státu, jak bude popsáno níže. Co je nutné na 

tomto místě zmínit je skutečnost, že subjekty, kterých se tento článek týká, jsou fyzické, 

právnické osoby, ale také Evropská unie samotná. Majetek a pohledávky Evropské unie 

však v souladu s článkem 1 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách EU nemohou být 

předmětem výkonu žádného rozhodnutí, ať správního či soudního, aniž by k tomu nedal 

souhlas Soudní dvůr.226 To však v praxi činí minimální problémy, jelikož se za historii 

vykonávacího řízení v rámci Evropské unie nestalo, že by Evropská unie své závazky 

vyplývající z rozsudku Soudního dvora EU nesplnila. 

Co se týká procesních podmínek vykonávacího řízení, tak jak již bylo shora 

uvedeno, tyto podmínky upravuje článek 299 SFEU, jehož odstavec 2 stanoví: „Výkon 

rozhodnutí se řídí předpisy občanského procesního práva toho státu, na jehož území se 

provádí. Doložku vykonatelnosti připojí po přezkoumání rozhodnutí, omezeném jen na 

ověření pravosti, vnitrostátní orgán, který k tomu určí vláda každého členského státu; 

jeho určení dá na vědomí Komisi a Soudnímu dvoru Evropské unie.”227 Jak je z tohoto 

ustanovení patrné, samotné procesní podmínky nestanovuje unijní právo, nýbrž je stanoví 

vnitrostátní právo daného konkrétního státu, na jehož území dochází k výkonu rozsudku. 

Tento způsob úpravy vykonávacího řízení souvisí se způsobem fungování Evropské unie 

jako takové. Vzhledem k tomu, že v případě, kdy by bylo vykonávací řízení upraveno 

přímo unijním právem, ať již na úrovni primárního práva nebo na úrovni sekundárního 

práva, mohlo by dojít k tomu, že by bylo touto právní úpravou zasaženo do suverenity 

daného státu a byly by překročeny limity pravomocí, které byly přeneseny z členských 

států na Evropskou unii.228 Z toho důvodu je procesní úprava vykonávacího řízení 

ponechána na jednotlivých státech, které stanovují podmínky dle svého uvážení, aby byl 

zachován základní princip Evropské unie, a to princip subsidiarity. Jak je z tohoto tedy 

patrné, neexistuje v rámci Evropské unie a unijního právního řádu jednotný způsob, 

jakým dochází k samotnému výkonu rozhodnutí, a je na jednotlivých členských státech, 

                                                      
226 Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie. Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026cs_protocol_7.pdf 
227 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii. Dostupné z: 

http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf 
228 DINU, Gheorghe, DINU, Diana. Enforcement of European Court of Justice Judicial Decision [online]. 

European Integration realities and Perspectives.2011, 2011(6) [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 

http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/722/652 
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jak si vnitrostátní vykonávací řízení upraví, resp. jaké mají podmínky kladené na 

vykonávací řízení v rámci úpravy svého občanského práva procesního. 

Co je však dalším důležitým poznatkem na tomto ustanovení je fakt, že ještě 

předtím, než dojde k samotnému výkonu rozhodnutí je nutné, aby vnitrostátní orgán, 

který je notifikován Evropské komisi a Soudnímu dvoru EU, označil toto rozhodnutí 

doložkou vykonatelnosti. Tímto orgánem může být například Ministerstvo spravedlnosti, 

jak je tomu v České republice, které tak činí v souladu s § 261 odst. 4 a § 274 odst. 1 

písm. g) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,229 

nebo Spolkové ministerstvo pro Evropu, spolupráci a zahraniční věci, jak je tomu 

v Rakouské republice.230 

Odkaz na výkon rozhodnutí v souladu s vnitrostátním právem je patrný také 

v odstavci 3 článku 299 SFEU, který zakotvuje možnost strany sporu, o které bylo 

rozhodnuto rozsudkem Soudního dvora EU, požádat v souladu s vnitrostátní úpravou 

přímo příslušný orgán, který je odpovědný dle vnitrostátního práva za výkon rozhodnutí, 

aby toto rozhodnutí vykonal.  

Co je ale zajímavé na článku 299 je jeho odstavec 4, který stanoví, že: „Výkon 

rozhodnutí může být zastaven pouze na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské 

unie. Kontrola řádného provádění výkonu rozhodnutí však spadá do pravomoci 

vnitrostátních soudních orgánů.”231  Jak je z tohoto ustanovení patrné, je kompetence 

v rámci výkonu rozdělena mezi Soudní dvůr EU a národní soudy. Soudní dvůr EU může 

rozhodovat o zastavení výkonu rozhodnutí, a to v případě, kdy jedna strana předloží 

podklady k tomu, že výkon daného rozhodnutí již není nutný, resp. se vyskytly okolnosti, 

za kterých výkon rozhodnutí není již dále možný. V tom případě rozhoduje Soudní dvůr 

EU v souladu s články 160 a násl. jeho Jednacího řádu o zastavení výkonu rozhodnutí.232 

                                                      
229 Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád [online]. Zlín: AION CS, c2010-2017 [cit. 2017-12-27]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99 
230 DINU, Gheorghe, DINU, Diana. Enforcement of European Court of Justice Judicial Decision [online]. 

European Integration realities and Perspectives.2011, 2011(6) [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 

http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/722/652 
231 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. Dostupné z: 

http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf 
232 GEIGER, Rudolf, KHAN, Daniel-Erasmus, KOTZUR, Markus, EISENHUT, Dominik. European 

Union treaties: Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union. Oxford: 

Hart, 2015. ISBN 9781849463614., str. 966-968  
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Samotná kontrola řádného provádění výkonu rozhodnutí však spadá do pravomoci 

soudů daného státu, ve kterém je výkon rozhodnutí prováděn. Je však nutné říci, že 

v okamžiku, kdy je rozhodnutí Soudního dvora EU vydáno, je toto rozhodnutí zasláno 

nejen konkrétnímu kompetentnímu orgánu daného státu, čímž je v rámci České republiky 

například Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním 

dvorem EU, ale současně je také zasláno Evropské komisi, která vede seznam již 

ukončených kauz a v rámci výkonu rozhodnutí jedná s daným příslušným státem, resp. 

se ho dotazuje, zda byl daný výkon rozhodnutí již proveden. 

  V souladu s výše uvedeným je patrné, že na vnitrostátní úrovni pozici hlavního 

koordinátora výkonu rozhodnutí zastává zástupce daného státu před Soudním dvorem 

EU, jako je tomu v souvislosti s řízením pro porušení povinnosti v případě České 

republiky a Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem 

EU. Ostatní dotčené orgány jsou na základě zákona č. 186/2011 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, povinny s Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním 

dvorem EU spolupracovat a poskytovat jí informace o již přijatých opatřeních, popř. o 

předpokládaném postupu v dané věci.233 Současně během výkonu rozhodnutí zástupce 

členského státu informuje Evropskou komisi o stavu a průběhu výkonu rozhodnutí. 

V případě výkonu rozhodnutí o porušení povinnosti, kdy konkrétní členský stát 

oznámí Evropské komisi, že byly dostatečně splněny všechny povinnosti uložené 

rozsudkem Soudního dvora EU a byly naplněny všechny požadavky kladené na jeho 

činnost, dojde k tomu, že Evropská komise rozhodne o ukončení řízení ve formě 

tzv. classement. Toto vše činí Komise v souladu se svou vnitřní metodikou, která slouží 

jako interní pracovní předpis pro posuzování splnění rozhodnutí Soudního dvora EU. 

Tato činnost je zčásti podobná činnosti Výboru ministrů v rámci výkonu rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva, avšak Evropská komise aktivně nevstupuje do 

výkonu rozhodnutí.234 

                                                      
233 Zákon č. 186/2011 Sb. Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými 

mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány [online]. Zlín: AION CS, c2010-2017 

[cit. 2017-12-27]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-186 
234 Konzultace s Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před SDEU 
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9.2. Klíčové druhy řízení a výkon rozhodnutí Soudního dvora 

Evropské unie 

Jak je ze shora uvedeného patrné neexistuje pouze jeden druh řízení, které je před 

Soudním dvorem EU vedeno. S tím souvisí také rozdílné druhy rozhodnutí, které může 

Soudní dvůr EU jak ve složení Tribunálu, popř. Soudního dvora vydat. Je tedy vhodné se 

na tomto místě zaměřit především na řízení, která mají spojitost s ochranou lidských práv 

a potažmo s porušením Listiny základních práv EU ze strany členského státu. V této části 

práce budou proto nastíněny některé aspekty klíčových druhů řízení, resp. způsoby jejich 

rozhodování a následně bude poukázáno na způsoby, jakými jsou některá rozhodnutí 

Soudního dvora EU vykonávána. 

Prvním řízením, v rámci kterého může Soudní dvůr EU vykonávat svou pravomoc 

v souvislosti s Listinou základních práv EU je řízení o předběžné otázce. Jedná se o 

řízení, ve kterém Soudní dvůr EU podává výklad primárního práva, popř. rozhoduje o 

platnosti a výkladu aktů přijatých orgány a institucemi nebo jinými subjekty v souladu 

s článkem 267 SFEU.235 Během tohoto řízení soud členského státu požádá Soudní dvůr 

EU o rozhodnutí o předběžné otázce, která je důležitá pro jeho rozhodování v rámci 

vnitrostátního řízení. Takovéto otázky se mohou týkat také výkladu Listiny základních 

práv EU a ochrany práv z ní vyplývající.  

Některé vnitrostátní soudy jsou povinny tuto předběžnou otázku položit, některé 

mají naopak pouze možnost tuto předběžnou otázku předložit. Ty, které mají povinnost 

předložit otázku jsou uvedeny v článku 267 odst. 3 SFEU, který stanoví: „Vyvstane-li 

taková otázka při jednání před soudem členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout 

opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je tento soud povinen obrátit se na 

Soudní dvůr Evropské unie.“236  

Jakmile Soudní dvůr EU rozhodne o dané předběžné otázce, je toto rozhodnutí 

třeba vykonat. Samotný výkon rozhodnutí v pravém slova smyslu, jak jej známe ze 

systému Rady Evropy, se ale v tomto případě nevyskytuje. Vzhledem k tomu, že při 

předložení předběžné otázky vnitrostátní soud přeruší řízení na národní úrovni a vyčká, 

                                                      
235 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. Dostupné z: 

http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf 
236 Tamtéž – povinnost předložit předběžnou otázku neplatí za každých okolností (doktrína acte clair a 

acte éclairé) 
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než Soudní dvůr EU rozhodne o dané předběžné otázce, tak následné provedení daného 

rozhodnutí a nikoli tedy výkon v pravém slova smyslu, je prováděno tím způsobem, že 

vnitrostátní soud pokračuje v daném řízení a rozhoduje na základě podkladů, mezi které 

je zařazeno právě rozhodnutí Soudního dvora EU o předběžné otázce, jehož právním 

názorem je vnitrostátní soud vázán.237  

V souvislosti s výše uvedeným však vyvstane otázka, zda dané rozhodnutí 

Soudního dvora EU o předběžné otázce platí pouze inter partes, či také erga omnes. Je 

tedy zajímavé se zamyslet nad tím, jakým způsobem soudy nakládají s jednotlivými 

rozhodnutími Soudního dvora EU o předběžných otázkách, ať již hovoříme o ostatních 

soudech státu, z jehož soudu byla předmětná předběžná otázka položena či dokonce o 

soudech jiných členských států Evropské unie. K tomuto tématu se vyjádřil i například 

generální advokát M. Bobek ve svém příspěvku v rámci konference Závaznost soudních 

rozhodnutí, pořádané ve dnech 19. - 21. června 2017 v Brně: „Když se podíváme na 

existující judikaturu (pozn. aut. Soudního dvora), vidíme velice opatrný přístup. (…) 

(Platnost erga omnes) lze dovodit z řady obecných principů, které mohou být obecné 

v rámci vnitrostátních právních řádů, jako rovnost účastníků řízení, předvídatelnost 

soudního rozhodování atd. (…) anebo z obecnějších principů, které jsou specifické pro 

unijní právo, tj. k čemu je Soudní dvůr, jaké jsou charakterové vlastnosti právního řádu 

založeného Smlouvou a jaké požadavky tyto procesy musí splňovat. A konečně samotná 

systematika článku 267 (SFEU), pokud tedy jde o řízení o předběžné otázce. Dává smysl, 

aby Soudní dvůr rozhodoval naprosto nezávazně, vydával jakási iuris consulta, která 

nikoho nezavazují a každý je může nerespektovat?“238 Rozhodnutí Soudního dvora EU 

jsou v praxi považována za obecně závazná, závisí však na konkrétní situaci a na 

konkrétním užití daným soudem, jak s touto judikaturou naloží, zejména jak si která 

rozhodnutí interně vykládá. Existují však i případy, kdy Evropská komise proaktivně 

                                                      
237 TOMÁŠEK, Michal, TÝČ, Vladimír, MALENOVSKÝ, Jiří. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 

2013. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-53-3., str. 399 
238 Příspěvek M. Bobka na téma: Závaznost rozhodnutí Soudního dvora vydaných v řízení o předběžné 

otázce, přednesený v rámci konference Závaznost soudních rozhodnutí dne 21.6.2017. Dostupné z: 

http://conference2017.supremecourt.cz/zaznam-konference/ 
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členské státy po rozhodnutí o předběžné otázce požádala o informace, jaké hodlají 

z rozsudku vyvodit závěry.239  

Další druhem řízení, ve kterém může Soudní dvůr EU rozhodovat v souvislosti 

s Listinou základních práv EU je řízení o porušení povinnosti. Jedná se o tzv. přímou 

žalobu, tedy o druh řízení vymezeného negativně jako řízení rozlišné od řízení o 

předběžné otázce.240 Mezi přímé žaloby lze kromě řízení o porušení povinnosti zahrnout 

například také řízení o žalobě na neplatnost, o žalobě na nečinnost, řízení o žalobě na 

náhradu škody, řízení na základě rozhodčích doložek či na vydání bezdůvodného 

obohacení.241  

Mechanismus tohoto řízení je aktivován v případě, kdy stát nesplní povinnosti, 

které pro něj vyplývají z primárního práva, což následně vede k postupu v souladu 

s článkem 258 a násl. SFEU. V tomto případě nastává řízení, ve kterém hraje klíčovou 

roli nejen Soudní dvůr EU, ale také Evropská komise, která se buď z vlastní činnosti, 

nebo z podnětu, a to i jiného členského státu, dozví o tomto neplnění povinnosti ze strany 

členského státu a zároveň na základě tohoto zjištění naváže s daným členským státem 

užší kontakt a poskytne mu možnost vyjádřit se k danému zjištění. 

Porušení povinnosti může mít nejrůznější formy, např. neprovedení směrnice ve 

stanovené lhůtě, nezajištění praktického provedení požadavků vyplývajících z aktů 

Evropské unie nebo v důsledku implementačního opatření nezajištění správné aplikace 

práva EU. Samotné řízení o porušení povinnosti má dvě fáze, předsoudní a soudní. 

V rámci předsoudní fáze, která zahrnuje veškeré kroky a činnosti před podáním žaloby 

k Soudnímu dvoru EU, nejprve Evropská komise zjišťuje okolnosti daného případu 

prostřednictvím informací získaných z komunikace s členským státem. K tomuto byl 

využíván do ledna 2017 ve většině případů mechanismus EU-Pilot. Tento systém EU-

Pilot představoval postup, v rámci kterého docházelo k dialogu mezi Evropskou komisí 

                                                      
239 Např. u rozsudku Soudního dvora (plénum) ze dne 2.10.2003, Carlos Garcia Avello v. Belgie,  

C–148/02, ECLI:EU:C:2003:539. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48670&pageIndex=0&doclang=CS&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=450824 
240 Příspěvek I. Pelikánové na téma: Dva aspekty závaznosti soudních rozhodnutí: Závaznost rozhodnutí 

SDEU na úseku přímých žalob, přednesený v rámci konference Závaznost soudních rozhodnutí dne 

21.6.2017. Dostupné z: http://conference2017.supremecourt.cz/zaznam-konference/ 
241 TOMÁŠEK, Michal, TÝČ, Vladimír, MALENOVSKÝ, Jiří. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 

2013. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-53-3., str.402 
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a členským státem o okolnostech týkajících se potenciálního neplnění práva EU a 

předcházel formálnímu zahájení řízení o porušení povinnosti.242 V rámci tohoto systému 

každý členský stát zřídil ústřední kontaktní místo, které mělo pravomoc jednat 

s Evropskou komisí. V lednu 2017 rozhodla Evropská komise o omezení využívání 

tohoto mechanismu a jeho nahrazení méně formálním, ale intenzivnějším dialogem 

s členskými státy.243 V rámci České republiky je kontaktním orgánem, který Evropské 

komisi poskytuje informace a jinak s ní komunikuje, Kancelář vládního zmocněnce pro 

zastupování České republiky před Soudním dvorem EU.244 

Pokud Evropská komise dospěje na základě komunikace s členským státem 

k závěru, že daný stát skutečně porušil povinnost vyplývající mu z evropského práva, pak 

dojde k předložení formálního upozornění („letter of formal notice“), na které má opět 

členský stát reagovat a pokud v rámci své reakce nepředloží přesvědčivé argumenty, či 

nenavrhne postup, jak by daný stav mohl být napraven, pak vydá Evropská komise 

odůvodněné stanovisko („reasoned opinion“) v souladu s článkem 258 a 259 SFEU, ve 

kterém je stanovena lhůta, v rámci které může členský stát přijmout opatření, aby zamezil 

řízení před Soudním dvorem EU.  

Pokud tak členský stát neučiní ve stanovené lhůtě, je zahájeno řízení před 

Soudním dvorem EU, v rámci kterého v souladu s článkem 260 odst. 1 SFEU rozhodne 

Soudní dvůr EU o tom, že daný členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá ze 

Smluv. Jedná se o deklaratorní rozhodnutí, tedy se na něj nepoužije mechanismus článku 

280 a 299 SFEU, jak bylo uvedeno výše. V případě, kdy členský stát i přes toto rozhodnutí 

neučiní žádná opatření směřující k nápravě daného stavu, může Evropská komise zahájit 

další řízení, v rámci kterého po předložení formálního upozornění, nikoli však 

odůvodněného stanoviska, podá žalobu k Soudnímu dvoru EU současně s návrhem na 

uložení paušální částky, tj. jednorázové platby, nebo opakovaného penále za určité období 

k uhrazení danému státu. Soudní dvůr EU o takovémto návrhu Evropské komise 

rozhodne, a případně uloží za nesplnění svého rozsudku danému členskému státu 

                                                      
242 European Commision. EU Pilot [online]. Brussels: European Comission, 2017 [cit. 2018-02-15]. 

Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm 
243 Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování (2017/C 18/02). Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01) 
244 Konzultace s Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem 

Evropské unie 
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povinnost uhradit paušální částku směřující k tomu, aby byla odstraněna škoda, která 

vznikla neplněním evropským právem stanovené povinnosti a opakované penále, které 

motivuje daný stát, aby přijal všechna opatření směřující k ukončení porušování 

povinností v co nejkratší době. Realizace tohoto rozhodnutí je v gesci vnitrostátních 

orgánů (specializovaných nebo soudních) v souladu s článkem 280 a 299 SFEU. V České 

republice je výkon daného rozhodnutí monitorován v rámci činnosti Kanceláře vládního 

zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU, která při své 

činnosti spolupracuje s dotčenými vnitrostátními orgány a současně spolupracuje 

s orgány Evropské unie, především Evropskou komisí tak, aby mohlo dojít k uzavření 

daného případu i v rámci dohledu Evropské unie.  

Pokud ani po druhém rozhodnutí Soudního dvora EU stát nesplní povinnost, která 

je mu evropským právem, potažmo rozhodnutím Soudního dvora EU uložena, dochází 

v praxi k vymáhání uloženého penále, resp. paušální částky z plateb, které jsou 

poskytovány ve formě dotací ze strany Evropské unie, či dalších plnění, které jsou na 

základě členství daného státu v EU poskytovány, a to do doby, než Evropská komise 

posoudí přijatá opatření ze strany státu jako dostatečná.245 

Jednotlivec však ve shora uvedených řízeních, v nichž lze aplikovat Listinu 

základních práv EU, jako žalobce ani žalovaný, resp. subjekt předkládající předběžnou 

otázku, vystupovat nemůže, avšak může působit na vnitrostátní soud či na Evropskou 

komisi, aby daná řízení iniciovaly. V rámci řízení před Soudním dvorem EU může 

fyzická osoba jako žalující vystupovat v souladu se shora uvedeným, tj. v řízeních 

směřujících například k získání náhrady újmy vzniklé jednáním orgánů Evropské unie či 

ke zrušení aktů orgánů a institucí EU, tzn. nikoli proti porušení evropského práva, a tedy 

i Listiny základních práv EU, ze strany členského státu EU. Cílem činnosti Evropské unie 

je přijímat akty v souladu se standardem ochrany základních práv, jak je zahrnut do 

primárního práva. Pokud však dojde k rozporu s tímto standardem, má subjekt možnost 

obrátit se na Soudní dvůr EU, který danou věc posoudí.246 Vyskytl se například již případ, 

kdy Tribunál z důvodu nepřiměřené délky řízení přiznal právnické osobě náhradu škody, 

                                                      
245 Konzultace s Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem 

Evropské unie 
246 Viz např. rozsudek Soudního dvora (velký senát) ze dne 18.7.2013, Evropská komise a další v. Yassin 

Abdullah Kadi, C-584/10 P, ECLI:EU:C:2013:518. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139745&pageIndex=0&doclang=CS&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=456651 
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která jí nepřiměřenou délkou soudního rozhodování vznikla, a to za využití argumentace 

prostřednictvím Listiny základních práv EU.247 Výkon rozhodnutí v těchto případech 

provádí přímo Soudní dvůr EU, a to například zrušením napadeného právního předpisu, 

resp. jeho oddělitelné části nebo v případě náhrady škody přikázáním poskytnutí 

peněžitého plnění ze strany EU subjektu, jehož práva byla porušena. 

 Jak je ze shora uvedeného patrné, v případech aplikace článku 280 a 299 SFEU 

je výkon rozsudku Soudního dvora EU převážně postaven na vnitrostátní právní úpravě 

daného konkrétního státu. Roli ve vykonávacím řízení však vzhledem k rozličnosti řízení, 

která mohou být před Soudním dvorem EU vedena, sehrává také Evropská komise a 

Soudní dvůr EU, ať už z hlediska dohledu nad konečným naplněním všech požadavků 

kladených na daný členský stát rozsudkem ze strany Soudního dvora EU, tak i v rámci 

zvláštních „vykonávacích“ řízení v případech porušení povinnosti ze strany daného státu, 

ve kterém se Soudní dvůr EU ve spolupráci s Evropskou komisí snaží zajistit, aby členský 

stát přijal všechna nezbytná opatření k odstranění stavu neslučitelného s podmínkami 

kladenými na jeho činnost unijním právem. Jednotlivec má však poměrně složité 

postavení v případě, kdy jsou mu Listinou základních práv EU zaručená práva členským 

státem porušena a pouze omezený rozsah způsobů, jakými se může osobně bránit.  

                                                      
247 Rozsudek Tribunálu Soudního dvora EU ze dne 1.2.2017, Kendrion NV v. Evropská unie, T-479/14, 

EU:T:2017:48. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187346&pageIndex=0&doclang=CS&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1193374 
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10. Komparace postupu Evropského soudu pro lidská práva a 

Soudního dvora Evropské unie 

Následující část práce bude zaměřena na společné, ale také rozdílné aspekty 

ochrany lidských práv a základních svobod v rámci shora nastíněných mechanismů jak 

Rady Evropy, tak i Evropské unie, které obě působí prostřednictvím rozhodování svých 

soudů na vnitrostátní právní řády evropských zemí.  

Lidská práva jsou v rámci těchto organizací, resp. subjektů sui generis, chráněna 

pomocí dokumentů, které lze označit za klíčové z hlediska fungování obou systémů, tedy 

jak prostřednictvím Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, tak 

také Listiny základních práv EU. Oba tyto dokumenty zaručují minimální standard 

ochrany poskytovaný lidským právům a je primárním cílem spolupráce mezi členskými 

státy a orgány jak Rady Evropy, tak i Evropské unie, aby tento standard zachovaly, popř. 

zvýšily.   

Co se týká soudní ochrany lidských práv, která je v rámci obou uskupení států 

poskytována, je vhodné se nejprve zaměřit na subjekty, které se této ochrany mohou 

domáhat. Jak již bylo shora uvedeno, primárním stěžovatelem v rámci řízení před 

Evropským soudem pro lidská práva je jednotlivec, jehož práva a svobody zaručené 

Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod byly činností, resp. 

nečinností státu porušeny či ohroženy. Vedle jednotlivců se však mohou na Evropský 

soud pro lidská práva obracet také nevládní organizace, skupiny osob či samotné členské 

státy. Jiná situace však nastává v případě aplikace mechanismů unijního práva, resp. 

využití ochrany práv zajištěných Listinou základních práv EU ze strany Soudního dvora 

EU. Na rozdíl od možnosti jednotlivce v případě porušení jeho základních práv obracet 

se přímo na ESLP, lze v rámci unijního práva takovýto mechanismus hledat jen stěží. 

Přestože se jednotlivec může přímo obracet na Soudní dvůr EU, konkrétně na Tribunál 

prostřednictvím žalob, nelze takto přímo žalovat stát, který jeho práva zaručená Listinou 

základních práv EU porušil, nýbrž může napadat akty samotných orgánů Evropské unie, 

a to ještě za konkrétně stanovených podmínek, jak byly popsány výše.  

V rámci činnosti Soudního dvora EU se tedy členský stát může v případě porušení 

Listiny základních práv EU ocitnout na lavici žalovaných pouze v případě řízení o 

porušení povinnosti, které nemůže zahájit jednotlivec, nýbrž pouze Evropská komise 
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(článek 258 SFEU), či za splnění určitých podmínek také jiný členský stát (článek 259 

SFEU).  

Je možné, že tato skutečnost pramení také z původního záměru, za kterým Rada 

Evropy a Evropská unie vznikly. Cílem založení Evropské unie bylo především vytvoření 

společenství států za účelem ekonomické a hospodářské spolupráce, ze kterého se 

postupem času vyvinul subjekt, v rámci jehož činnosti nelze opomenout ani otázku 

lidských práv. Na rozdíl od toho Rada Evropy vznikla jako pokus o sjednocení Evropy a 

jedním z primárních cílů bylo a je zajištění ochrany lidských práv a základních svobod. 

Rozdílné znaky však nejsou patrné pouze v otázce aktivní legitimace k přístupům 

k oběma evropským soudům. Jak je patrné také z procesních předpisů obou soudů, 

zatímco se Evropský soud pro lidská práva zabývá pouze jedním druhem řízení, a to 

řízením o stížnosti, byť stížností individuální nebo mezistátní, může před Soudním 

dvorem EU probíhat řada různých řízení, a to od řízení o předběžné otázce, přes řízení o 

porušení povinnosti až po řízení o náhradě škody. Lze tedy konstatovat, že také 

rozhodovací praxe, co se týče způsobu rozhodování a využívání právních předpisů, je u 

Soudního dvora EU daleko širší než u Evropského soudu pro lidská práva, který se 

primárně zaměřuje na soulad jednání s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a 

základních svobod.  

Vykonávací řízení, které navazuje na soudní řízení, proto logicky vykazuje 

rozdílné znaky v rámci Rady Evropy a Evropské unie. V rámci výkonu rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva hraje klíčovou roli Výbor ministrů jako politický 

orgán, ve kterém všechny členské státy mají svého zástupce a který napomáhá členským 

státům přijmout dostatečná a vhodná opatření týkající se jak konkrétního případu, tak i 

zamezení případného porušování lidských práv i v budoucnu. Jinak je tomu však 

v Evropské unii, kdy záleží především na druhu řízení, na které další kroky jak členského 

státu, tak orgánů EU navazují. Vykonávací kroky proto mohou spočívat buď ve využití 

stanoviska Soudního dvora EU v řízení před vnitrostátním soudem, nebo také ve výkonu 

rozhodnutí dle vnitrostátních norem občanského práva procesního, či v tlaku orgánů EU 

v případě, kdy nedojde k přijetí opatření, která jsou rozhodnutím Soudního dvora EU 

vyžadována.  
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Na výkonu rozhodnutí, lze však také nalézt podobné znaky. V případech obou 

právních systémů hraje klíčovou roli při výkonu rozhodnutí daný konkrétní stát a jeho 

vnitrostátní právo, na základě kterého má dojít ke změnám, které mají zajistit nápravu 

protiprávního stavu. Co se však týká tlaku, který buď Rada Evropy, nebo Evropská unie 

mohou vyvíjet na členský stát za účelem přijetí vhodných opatření, tak tento je u obou 

mezinárodních subjektů odlišný. Rada Evropy má prostřednictvím svého Výboru 

ministrů omezené možnosti, jak přesvědčit stát, aby dostatečná opatření přijal. Kromě 

nápomoci při samotném výkonu a určitého diplomatického tlaku, který může vyvíjet 

prostřednictvím opakovaného zařazování daného případu na seznam věcí projednávaných 

na lidskoprávních jednáních Výboru ministrů, může v krajním případě učinit kroky 

v souvislosti s aplikací článku 8 Statutu Rady Evropy, což však z hlediska ochrany 

lidských práv není primárně žádoucí. 

Naopak Evropská unie v případě, kdy stát nedodržuje ustanovení Listiny 

základních práv EU a současně nepřijímá dostatečná či dokonce žádná opatření 

navazující na rozhodnutí Soudního dvora EU má jiné možnosti, jak daný stát k plnění 

povinností přinutit. V případě řízení o porušení povinnosti, v rámci kterého lze právě 

porušení lidskoprávních norem ze strany státu postihnout, je významným prostředkem 

donucení státu k dodržování úrovně ochrany lidských práv uložení paušální částky a 

opakovaného penále, které mají za účel nejen nahradit způsobenou újmu, ale především 

přinutit daný stát, aby v co nejkratší době napravil protiprávní stav. Navíc má Evropská 

unie prostředky tlaku na daný stát i v případě, kdy ani takto uložené peněžité částky 

nezabrání státu v pokračování porušování povinnosti vyplývající z unijního práva a tento 

stát odmítá uložené částky platit. V takovém případě mohou orgány EU zajistit, aby byly 

o tyto paušální částky a opakované penále snižovány prostředky, poskytované danému 

státu Evropskou unií ve formě dotací.248 Tento postup současně nenaráží na problémy, 

které přináší případná aplikace článku 8 Statutu Rady Evropy v případě výkonu 

rozhodnutí ESLP a lze se zamyslet nad tím, zda tento způsob nátlaku na daný stát je či 

není efektivnější než mechanismus uplatňovaný orgány Rady Evropy.    

                                                      
248 Příspěvek M. Klamerta na téma: Uplatňování Listiny základních práv EU v Rakousku, přednesený v 

rámci přednášky Application of the EU Charter of Fundamental Rights in Germany and Austria pořádané 

dne 19.2.2018 
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Důležité je také poukázat na vztah Evropské unie a Rady Evropy, a to v oblasti 

lidských práv a jejich ochrany, s ohledem na fakt, že se Evropská unie zavázala 

prostřednictvím článku 6 Smlouvy o Evropské unii přistoupit k Evropské úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod. Evropská unie v této věci učinila řadu kroků 

směřujících k naplnění tohoto článku, avšak narazila na stanovisko Soudního dvora EU 

k tomuto přistoupení, které prezentoval ve svém posudku č. 2/13.249 V rámci něj Soudní 

dvůr EU konstatoval několik překážek týkajících se nejen souladu pravidel evropského 

práva s pravidly uplatňovanými v Radě Evropy, ale také nedostatečné vymezení případné 

budoucí kooperace Evropského soudu pro lidská práva se Soudním dvorem EU. Z důvodu 

těchto výhrad Soudní dvůr EU konstatoval, že není v současnosti možné, aby Evropská 

unie k EÚLP přistoupila. Bude tedy s ohledem na budoucí vývoj Evropské unie směřující 

k přistoupení k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod zajímavé 

sledovat, jaká budou přijata opatření, která by měla primárně zajistit efektivní spolupráci 

mezi oběma soudy a současně také zajistit jednotnou ochranu lidských práv a jednotný 

postup v rámci výkonu rozhodnutí, týkajících se lidských práv a základních svobod. 

V dnešní době se totiž v případě, kdy Evropský soud pro lidská práva shledá porušení 

EÚLP ze strany členského státu EU, které má ale svůj původ v unijním právu (ESLP 

nemá pravomoc posuzovat soulad aktů orgánů EU s EÚLP), dostává tento stát v rámci 

výkonu rozhodnutí do patové situace, kdy sám nemůže neuplatňovat pro něj závazné 

evropské právo a zároveň musí učinit opatření, která zajistí dodržování Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod. Vyřešení této situace závisí v současnosti 

především na vyřešení vztahu mezi oběma soudy a tím odstranění případných kolizí při 

výkonu rozhodnutí a uplatňování práva jak Rady Evropy, tak Evropské unie v oblasti 

lidských práv a základních svobod.  

                                                      
249 Posudek Soudního dvora ze dne 18.12.2014, č. 2/13, EU:C:2014:2454. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&doclang=CS 
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Závěr 

Lidská práva představují v současné době významný institut mezinárodního i 

vnitrostátního práva. Jsou nezadatelnou, nezcizitelnou, nezrušitelnou a nepromlčitelnou 

součástí každého z nás a nestačí je pouze uznávat, ale je nutné je především chránit.  

V případech, kdy však přesto dojde k jejich porušení, musí mít subjekt možnost 

domáhat se jak nápravy stavu, který již nastal, tak i zajištění toho, že se v budoucnu 

podobné selhání nebude opakovat. Bylo proto nutné vytvořit mechanismus ochrany 

lidských práv, který by nejen identifikoval jejich porušení, ale také rozhodl o nápravě a 

zajistil, že dané rozhodnutí bude uvedeno v praxi. 

Pokud se zaměříme na evropský kontinent, existují zde dva systémy umožňující 

posouzení dodržování lidských práv a základních svobod. Jde o mechanismus ochrany 

lidských práv zakotvený v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

a systém Listiny základních práv EU. První z těchto mechanismů vznikl již s konkrétním 

zaměřením na lidská práva, ten druhý se k ochraně lidských práv propracoval svým 

vývojem. 

V obou mechanismech bylo však nutné vytvořit orgán, který by o ochraně 

lidských práv rozhodoval. V prvním případě se jím stal Evropský soud pro lidská práva, 

který se specializuje výhradně na problematiku lidských práv a základních svobod, 

zatímco Soudní dvůr Evropské unie, v jehož kompetenci je mimo jiné posuzování 

případů, v nichž se uplatňuje Listina základních práv EU, se k lidským právům 

propracoval prostřednictvím ochrany hospodářských práv a svobod. 

V praxi však nestačí pouze, aby o porušení lidských práv a základních svobod 

rozhodl kompetentní orgán, resp. soud, ale je nutné, aby bylo takovéto rozhodnutí 

realizováno a uvedeno v život, ať už ve formě nápravy v konkrétním případě, popř. ve 

formě změny některých aspektů právního řádu daného státu, jelikož bez jejich realizace 

ztrácí tato rozhodnutí svůj význam. Z tohoto důvodu se práce zaměřila na výkon 

rozhodnutí jako nedílnou součást procesu ochrany lidských práv a základních svobod. 

Tato práce měla kromě jiného za cíl seznámit s vlastním mechanismem výkonu 

rozhodnutí navazujícím na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, jako jednoho 

z ochránců lidských práv v Evropě. Za tímto účelem se autorka zaměřila nejen na výkon 
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rozhodnutí samotný, ale považovala za důležité nejprve poukázat na způsoby, jakými 

Evropský soud pro lidská práva rozhoduje, vzhledem k tomu, že bez rozhodnutí není 

možné o vykonávacím řízení hovořit. Také bylo v této souvislosti nutné poukázat na 

mechanismy řešení stížností, především s ohledem na procesy, kterými soud k rozhodnutí 

dospěje a v jakém okamžiku se tato rozhodnutí stávají vykonatelnými. 

Následujícím podnětem, na který bylo upozorněno pomocí analýzy rolí 

jednotlivých orgánů Rady Evropy, je fakt, že přestože výkon rozhodnutí je primárně 

v rukou členských států, které dané ustanovení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod porušily, hraje ve vykonávacím řízení významnou roli nejen Výbor 

ministrů jako orgán dohledu nad výkonem rozhodnutí ESLP, ale také Evropský soud pro 

lidská práva samotný, či Parlamentní shromáždění, které v rámci své činnosti vytváří 

nezbytnou oporu při fungování celého systému.  

Nelze však při výkonu rozhodnutí opomenout ani činnost samotných států, které 

v rámci činnosti Rady Evropy vystupují jako povinný subjekt i jako aktivní vykonavatel 

rozhodnutí, a to s poukazem na analýzu možných opatření (obecných, individuálních či 

poskytnutí spravedlivého zadostiučinění), která mohou být v závislosti na rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva přijata a také s poukazem na složitosti a případné 

problémy, se kterými se mohou státy při výkonu rozhodnutí setkat. Příkladem může být 

detailněji rozebraný případ nedostatečného odůvodnění rozhodnutí ESLP a jeho vliv na 

přijímání obecných opatření. 

Aby byl touto prací poskytnut komplexnější pohled na problematiku výkonu 

rozhodnutí, byly do ní zahrnuty také analýzy postupů v rámci konkrétních států 

středoevropského regionu, a to konkrétně České republiky, Slovenské republiky a 

Rakouské republiky, které poukázaly nejen na odlišnosti v zakomponování Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod do konkrétních právních řádů, ale 

také na některé odlišnosti týkající se například struktury orgánů hrajících klíčovou roli 

v procesu výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva či na fakt, že opatření, 

která jsou přijímána v návaznosti na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

nejsou za každých okolností shodná. Toto samozřejmě souvisí s individuálními aspekty 

každého konkrétního případu, ale také s rozdílnostmi vnitrostátních právních institutů, 

které je často nutné, s ohledem na zajištění jednotného stupně ochrany lidských práv 

v Evropě, zavést, popř. upravit. V souvislosti s právní úpravou lidskoprávní problematiky 
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je mimo jiné třeba upozornit na výjimečnost způsobu implementace Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod v rámci rakouského právního řádu. 

Jak bylo již uvedeno výše, ochrana lidských práv ze strany Rady Evropy a 

potažmo Evropského soudu pro lidská práva však není jediným mechanismem, který na 

evropském kontinentu působí. Dalším mechanismem je proces v rámci Evropské unie, 

která kromě jiného prostřednictvím Soudního dvora EU poskytuje subjektům ochranu 

jejich práv. Tento druh ochrany se však od řízení a následného výkonu rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva do značné míry liší, což lze připisovat mimo jiné 

tomu, že Evropská unie původně vznikla za účelem hospodářské integrace a ochrana 

lidských práv se z tohoto zaměření postupně vyvinula. Lze tedy pozorovat rozdíly nejen 

v mechanismech Soudního dvora EU oproti řízení před Evropským soudem pro lidská 

práva, ale také v možnostech subjektů jejich práva zakotvená v Listině základních práv 

EU uplatňovat.  

Práce se proto v rámci kapitoly týkající se Soudního dvora EU zaměřila na řízení, 

ve kterých se Listina základních práv EU může významně uplatňovat a také se pomocí 

analýzy možností přístupu subjektu k Soudnímu dvoru EU pokusila poukázat na rozlišné 

možnosti, jak se ochrany svých práv může daný subjekt domáhat v rámci uplatňování 

unijního práva oproti aplikaci Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. V případě řízení před Soudním dvorem EU je patrná možnost fyzických osob 

uplatňovat svá práva především proti aktům Evropské unie, zatímco porušení Listiny 

základních práv EU členským státem mohou na rozdíl od mechanismů Rady Evropy 

namítat pouze nepřímo. Také výkon jednotlivých rozhodnutí v rámci řízení před Soudním 

dvorem EU (ať před Soudním dvorem nebo Tribunálem) vykazuje odlišné znaky oproti 

vykonávacímu řízení rozhodnutí ESLP. Přestože i v tomto případě často hrají hlavní 

úlohu kroky učiněné v rámci vnitrostátních právních řádů, v některých druzích řízení, 

v rámci kterých mohou vystupovat fyzické a právnické osoby na straně žalobce, často 

výkon provádí již Soudní dvůr EU samotný, jako je tomu například v řízeních o žalobě 

na neplatnost aktu EU. V tomto případě, pokud Soudní dvůr EU dojde k závěru, že je akt 

přijatý orgány Evropské unie v rozporu například s Listinou základních práv EU, přímo 

svým rozhodnutím tento akt zruší, popř. ruší jeho oddělitelnou část. 

Také mechanismy uplatňované v případě nespolupráce během vykonávacího 

řízení ze strany povinného státu jsou v rámci Rady Evropy a Evropské unie rozlišné. 
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V případě řízení před Soudním dvorem EU, týkajícího se porušení povinnosti ze strany 

členského státu, může po nedodržení deklaratorního rozhodnutí o tomto porušení 

docházet k ukládání povinnosti uhradit paušální částku a peněžité penále, které mohou 

v krajních případech vést až ke snížení prostředků, které jsou ze strany Evropské unie 

členskému státu poskytovány. V případě nespolupráce státu v rámci výkonu rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva jsou uplatňovány mechanismy jiné. Tento postup 

mimo jiné souvisí s tím, že Evropská unie představuje integrační celek, na který přenesly 

členské státy část svých pravomocí, zatímco Rada Evropy je mezinárodní organizace 

fungující především na principech mezinárodního práva, jako například na principu 

dodržování povinností z důvodů možného uplatnění protiopatření ze strany ostatních 

členských států, z důvodů obavy, že v případě nedodržování některých pravidel by 

k tomuto nedodržování mohlo docházet i ze strany ostatních států bez následné možnosti 

korekce či z obavy ze ztráty své pozice v mezinárodním prostředí. Rada Evropy klade 

v rámci postihu státu za nespolupráci při plnění jeho povinností a při samotném výkonu 

rozhodnutí větší důraz na uplatňování diplomatických a politických mechanismů, jako je 

například opakované zařazování daného případu na lidskoprávní jednání Výboru 

ministrů. Dalším prostředkem tlaku ze strany Rady Evropy však může být v případě 

neplnění rozsudku Evropského soudu pro lidská práva uplatnění mechanismu článku 46 

odst. 4 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který byl poprvé 

využit teprve v roce 2017. V souvislosti s vývojem tohoto případu bude zajímavé 

sledovat, zda hrozba vyvolání tohoto řízení před ESLP bude dostatečně účinná či zda do 

budoucna bude nutné aplikovat jiný mechanismus. Takovým ultima ratio mechanismem 

může být také vyloučení daného státu z Rady Evropy, co lze však považovat za 

kontraproduktivní krok, především s ohledem na to, že v daném okamžiku ztrácí Rada 

Evropy všechny možnosti a prostředky, jak působit na stát za účelem zajištění 

minimálního standardu ochrany lidských práv, a tudíž může tento krok působit spíše k tíži 

jednotlivců, kteří se na Evropský soud pro lidská práva obrací s žádostí o pomoc.  

Výkon rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva představuje propracovaný 

systém spolupráce mezi orgány Rady Evropy a členského státu, který však v některých 

aspektech může narážet na prvky, které mohou zajištění ochrany základních práv a 

svobod zpomalovat a na něž se autorka v rámci své práce snažila poukázat. Je tedy nutné 

na tomto místě odpovědět na otázku položenou v úvodu, a to jakým způsobem lze rozšířit 
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možnosti a pravidla výkonu rozhodnutí tak, aby mohlo dojít ke zkvalitnění ochrany 

lidských práv na evropském kontinentu. 

 Za první aspekt, který by mohl přinést zefektivnění výkonu rozhodnutí ESLP a 

také rychlejší zajištění souladu vnitrostátní úpravy ochrany práv zaručených  Evropskou 

úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod s judikaturou ESLP, lze označit 

zavedení mechanismu detailnějšího odůvodnění rozhodnutí ESLP, ve kterém by 

Evropský soud pro lidská práva podobně, jako tomu je v případě Meziamerického soudu 

pro lidská práva, poskytl přesnější návod Vysoké smluvní straně, jak má v případě 

porušení EÚLP zajistit soulad vnitrostátních právních předpisů s jeho rozhodnutím, aby 

v budoucnu již k podobným porušením nedocházelo. 

Také diplomatický a politický tlak na členské státy směrem k faktickému 

dodržování deklarací, které byly přijaty členy Rady Evropy v Interlakenu a Brightonu a 

které obsahovaly prohlášení o nutnosti zohledňování judikatury Evropského soudu pro 

lidská práva při rozhodování vnitrostátních soudů, by mohl zásadně snížit množství 

stížností předkládaných před ESLP, jelikož by případné porušení Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod mohlo být odhaleno a vyřešeno již na 

vnitrostátní úrovni. 

Za další možný aspekt, který by mohl při vykonávacím řízení pomoci především 

orgánům Rady Evropy, lze považovat také přesnější vymezení pravomocí Parlamentního 

shromáždění, které by z podstaty své role mohlo významným způsobem napomoci 

Výboru ministrů při dohledu nad výkonem rozhodnutí ze strany smluvního státu, avšak 

bylo by nutné jasněji vymezit pravidla, týkající se jejich vzájemné spolupráce, za účelem 

ještě většího zefektivnění celého procesu. 

Také některé metody využívané mechanismem Soudního dvora EU by mohly 

napomoci při výkonu rozhodnutí ESLP, jako například metody podobné ukládání sankcí 

v případech porušení povinností ze strany státu či odmítání spolupráce při výkonu 

rozhodnutí. Začlenění těchto mechanismů by však vyžadovalo komplexnější reformu 

celého systému Rady Evropy, který funguje na odlišných principech, než je tomu 

v případě Evropské unie, jak již bylo uvedeno výše. 

V neposlední řadě bude také třeba vyřešit otevřenou otázku týkající se vztahu 

Rady Evropy a Evropské unie. Evropská unie se v článku 6 Smlouvy o Evropské unii 
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zavázala přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, 

avšak dle posudku Soudního dvora EU č. 2/13 toto přistoupení v současnosti naráží na 

problémy, které do doby, než budou vyřešeny, brání Evropské unii naplnit shora uvedený 

článek 6 Smlouvy o EU. Současně tento stav nepřistoupení k EÚLP vyvolává v některých 

případech problémy v rámci samotného výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva. V případech, kdy ESLP shledá porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod ze strany smluvního státu, avšak toto porušení má podklad v unijním 

právu, dostává se smluvní stát do patové situace, kdy na jednu stranu musí dodržovat 

pravidla unijního práva, na druhou stranu je však vázán rozhodnutím Evropského soudu 

pro lidská práva. Je tedy nutné, aby se vztah jak Rady Evropy s Evropskou unií, tak i obou 

soudů v co nejkratší době upravil, aby v budoucnu již k takovýmto komplikovaným 

situacím nedocházelo. 

Závěrem je nutné konstatovat, že přijetí všech navrhovaných opatření závisí 

především na politickém konsenzu členských států Rady Evropy. Rada Evropy jako 

mezinárodní organizace ctí suverenitu svých členů a bude tedy záležet na rozhodnutí 

jednotlivých států, zda některá z výše navrhovaných opatření budou přijata. Nicméně lze 

konstatovat, že oblast ochrany lidských práv a základních svobod je v současnosti 

v Evropě na vysoké úrovni a vztah evropských států k této ochraně hraje významnou roli 

v určování standardů i v celosvětovém měřítku. Výkon rozhodnutí jak Evropského soud 

pro lidská práva, tak i Soudního dvora EU představuje významný institut ochrany 

lidských práv a základních svobod, jelikož odstraňuje odchylky od základních 

dokumentů, které je upravují, a realizuje rozhodnutí výše uvedených soudních orgánů. 

Tento mechanismus ale nemá jen sankční význam, nýbrž je i zdrojem rozvoje a 

budoucího rozšiřování systému ochrany lidských práv a základních svobod. 
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Seznam zkratek  

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

EÚLP, Evropská úmluva o 

ochraně lidských práv a 

základních svobod 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 

přijatá členy Rady Evropy v Římě 4. listopadu 1950, ve 

znění pozdějších protokolů 

Jednací řád Jednací řád Evropského soudu pro lidská práva 

Kancelář mezinárodního 

práva 

Kancelář mezinárodního práva rakouského Spolkového 

ministerstva pro Evropu, spolupráci a zahraniční věci  

Kolegium Kolegium expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu 

pro lidská práva 

Oddělení právní a ústavní 

služby 

Oddělení právní a ústavní služby rakouského 

Spolkového ministerstva ústavy, reforem, deregulace a 

spravedlnosti  

Parlamentní shromáždění Parlamentní shromáždění Rady Evropy 

Pravidla pro dohled nad 

výkonem rozsudků 

Pravidla Výboru ministrů pro dohled nad výkonem 

rozsudků a podmínek smírných urovnání přijatá dne 

10.5.2006 

Rakouská Ústava BGBl. Nr. 1/1920, ve znění pozdějších předpisů 

Rakouský Ústavní soud Rakouský Ústavní soudní dvůr 

Sekretariát Sekretariát Výboru ministrů Rady Evropy 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

Soudní dvůr EU Soudní dvůr Evropské unie 

Statut vládního zmocněnce Usnesení vlády České republiky č. 1024 ze dne 

17.8.2009  

Statut zástupce SR Usnesení vlády Slovenské republiky č. 543 ze dne 

13.7.2005 

Ústava ČR Ústava České republiky, zákon č. 1/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

Ústava SR Ústava Slovenské republiky, zákon č. 460/1992 Zb., ve 

znění pozdějších předpisů 

Výbor ministrů Výbor ministrů Rady Evropy 

Zákon o Ústavním soudu SR zákon č. 38/1993 Z.z.  o organizácii Ústavného súdu 

Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení 

jeho sudcov, ve znění pozdějších předpisů 
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Závěrečné poznámky P. Boillata v rámci konference The role of government agents in 

ensuring effective human rights protection, pořádané ve dnech 3.- 4.4.2008. Dostupné z: 

https://rm.coe.int/16806f151b 
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Dostupné z: http://www.echr.coe.int/Documents/Case_processing_Court_CES.pdf 
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Příloha č. 4  

COUNCIL OF EUROPE 

COMMITTEE OF MINISTERS  

 

Interim Resolution CM/ResDH(2010)225 on the judgments of the Court of Human 

Rights in 78 cases against the Slovak Republic concerning excessive length of civil 

proceedings  
 

(See Appendix for the list of cases in the Jakub group)  

(adopted by the Committee of Ministers on 2 December 2010, 

at the 1100th meeting of the Ministers’ Deputies)  
 

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter 

“the Convention”),  

 

Considering the number of judgments of the European Court of Human Rights 

(hereinafter “the Court”) finding violations by the Slovak Republic of Article 6, paragraph 

1, of the Convention, due to excessive length of civil proceedings (see Appendix for the 

list of cases in the Jakub group); 

 

Considering that in some of these judgments the Court moreover found a violation of 

Article 13 of the Convention due to the lack of an effective domestic remedy against 

excessive length of proceedings (Dobál, Dudičová, Komanický No. 2, Múčková, 

Preložník, Šidlová);  

 

Recalling that delays in the administration of justice constitute a grave danger to the 

respect for the rule of law and access to justice;  

 

Recalling furthermore Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to 

member states on the improvement of domestic remedies;  

 

Having examined the information regularly supplied by the Slovak authorities concerning 

the measures taken or envisaged in response to these judgments (see Appendix);  

 

Individual measures  

 

Having noted the individual measures taken by the authorities to afford the applicants 

redress of the violations found (restitutio in integrum), in particular the due payment of 

the amounts which the Court awarded by way of just satisfaction and all possible steps to 

expedite the proceedings that were still pending after the Court’s finding of violations; 

 

Welcoming the conclusion of the domestic proceedings at issue in 63 of the 78 cases 

concerned;  

Noting with concern, however, that 15 cases are still pending before the national courts 

(Hrobová, Lubina, Orel, Rišková, Softel No. 1, Softel No. 2, Dudičová, Komanický No. 

2, Rapoš, Španίr, Chrapková, Keszeli, Kučera, Majeríková, Sika No. 6); 

 

General measures  
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Measures to remedy the problem of excessive length of court proceedings  

 

Welcoming the many organisational reforms adopted between 2007 and 2010 by the 

authorities to remedy these problems, and in particular:  

 

increase in the number of judges, 

 

creation of new courts,  

development of the data processing system and of court management; 

 

Noting with interest the additional measures envisaged by the authorities, such as the Bill 

assigning judicial groundwork to auxiliary judges and registrars, enabling the judges to 

concentrate exclusively on court decisions, and encouraging the authorities to implement 

these schemes; 

 

Also welcoming the two reforms to the Code of Civil Procedure (“little” and “big” 

amendment of the Code) and of the law on court costs, which came into force in 2007 

and 2008, with the following results in particular:  

simplification of procedures for service of documents,  

reduction of court costs,  

introduction, in proceedings brought against the administrative authorities, of the 

possibility for the public prosecutor to lodge with the court an application to compel the 

administration concerned to act,  

harmonisation of the procedure for challenging judges,  

extension of the possibility for courts to determine a case without a hearing, simplification 

of the inheritance procedure,  

introduction of a simplified procedure for settlement of minor litigation,  

broadening of the scope of the legal rules governing court orders,  

introduction of the possibility for courts to appoint joint counsel for several parties to the 

one set of proceedings, 

limitation of the possibility for courts of appeal and cassation to challenge or quash 

rulings delivered by a lower court and to refer them back for review;  

 

Noting that, having undergone constant increase, particularly between 2002 and 2004, the 

average length of civil proceedings now appears to be decreasing regularly, having 

dropped from 17.56 months in 2004 to 13 months in 2009;  

 

Considering nonetheless that the impact of the reforms adopted and envisaged concerning 

the length of civil proceedings and their real capacity to prevent similar violations will be 

fully ascertainable only on the basis of statistical data gathered over a longer period;  

Measures to provide an effective remedy  

 

Noting that a reform to the Constitution which came into force in 2002 introduced a 

constitutional petition for complaints of violations of human rights protected by 

international treaties and that the Court has already found, in particular in the decision on 

admissibility in the case of Andrášik and others of 22/10/2002, that the new procedure 

represented an effective remedy within the meaning of Article 13 of the Convention;  

 

Recalling that in several cases the Court has nevertheless observed certain difficulties 

with the application of this remedy:  
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a) difficulties linked with dismissal of the petition when a case is no longer pending before 

the court responsible for alleged delays  

 

Noting with satisfaction in this matter that examples of Constitutional Court judgments 

in 2003 and 2005 were supplied by the authorities, bearing witness to that court’s new 

practice, in accordance with European Court case-law (Jakubίčka and Magyaricsová), of 

taking into account the length of the proceedings before several degrees of instance when 

it entertains petitions against the length of proceedings;  

 

b) difficulties linked with the amounts awarded in compensation by the Constitutional 

Court  

 

Recalling also that the Court noted in several cases (in particular Magura, Rišková, 

Šidlová) the manifest inadequacy of the compensation awarded by the Slovak 

Constitutional Court for excessive length of civil proceedings, amounting to sums from 

under 5 % to 25% of what the Court itself would have awarded under Article 41 of the 

Convention in respect of these delays;  

 

Noting with interest in this context that in twelve decisions on petitions against the length 

of civil proceedings, delivered in 2009, the Constitutional Court awarded compensation 

ranging from 25% to more than 100 % of the amounts that could be awarded by the Court 

for these delays;  

 

c) difficulties linked with the ineffectiveness of the Constitutional Court’s injunctions to 

expedite proceedings  

 

Recalling furthermore that in some cases (Vičanová, Komanický No. 2) the Court 

criticised the ineffectiveness of the Constitutional Court’s injunction to expedite 

proceedings;  

 

Noting with interest in this connection that a system to follow up Constitutional Court 

decisions finding the length of proceedings excessive and ordering that they be expedited 

was introduced in 2010, but noting that confirmation of the expeditive effect of the 

Constitutional Court’s injunctions is still awaited;  

 

d) difficulties linked with the criteria applied by the Constitutional Court to determine the 

length of proceedings, including that of suspended proceedings  

 

Recalling, finally, that in its judgments the Court held that the applicants did not have an 

effective remedy because of the Constitutional Court’s practice of dismissing petitions 

concerning cases where the length of the proceedings had not been considered great 

enough to justify the complaint (Dudičová) or cases where the domestic proceedings were 

suspended (Dobál);  

 

Noting in this connection that examples of decisions testifying to the Constitutional 

Court’s present practice are still awaited;  
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INVITES the Slovak authorities to do their utmost to expedite the proceedings 

still pending before the Slovak courts, so that they may be concluded rapidly, and 

to keep the Committee informed of their progress;  

 

ENCOURAGES the Slovak authorities to persevere in their efforts to solve the 

general problem of excessive length of civil proceedings and to consolidate the 

promising downward trend currently observed in the average length of 

proceedings;  

 

INVITES the authorities to continue keeping the Committee informed of 

developments in the matter, especially as regards the impact of the measures and 

the trend in the average length of proceedings;  

 

INVITES the authorities furthermore to provide the Committee with additional 

information enabling it to satisfy itself that the domestic remedy against length of 

proceedings functions in accordance with the criteria laid down by the Court;  

 

DECIDES to resume consideration of these cases at its 1108th DH meeting 

(March 2011). 
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Příloha č. 5 

 



141 
 

Evropský soud pro lidská práva – výkon rozhodnutí a jeho 

komparace s postupem Soudního dvora Evropské unie 

Abstrakt 

Tato práce má za cíl poskytnout přehled procesu výkonu rozhodnutí Evropského 

soudu pro lidská práva navazující na řízení vedené před tímto soudem, bez jehož ukončení 

nelze vykonávací řízení zahájit. Práce se zaměřuje jak na orgány Rady Evropy, které hrají 

v tomto procesu klíčovou roli, tak i na vnitrostátní subjekty a opatření, která jsou 

v souladu s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva jimi přijímána. Dále se 

zaměřuje na mechanismy využívané jak při realizaci opatření, tak při dohledové činnosti 

ze strany orgánů Rady Evropy. V rámci ucelenějšího pohledu na tuto problematiku se 

autorka zaměřila na výkon rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve třech 

středoevropských zemích, aby komparovala jak ukotvení mezinárodněprávní ochrany 

lidských práv v právním řádu těchto zemí, tak systematiku orgánů, které se na výkonu 

rozhodnutí podílejí a na konkrétních případech demonstrovala praktický postup při 

výkonu rozhodnutí ESLP v České republice, Slovenské republice a Rakouské republice. 

Vzhledem k tomu, že na evropském kontinentu existuje ještě další možnost ochrany 

lidských práv prostřednictvím mechanismů Evropské unie, je tato práce zaměřena také 

na postupy a realizaci rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany 

lidských práv. Porovnáním výkonu rozhodnutí těchto dvou mechanismů spolu se 

získanými informacemi autorka analyzovala jak možnosti jednotlivých subjektů lidských 

práv domáhat se jejich ochrany, tak i rozhodovací praxi obou soudů a následně též 

realizaci výkonu jejich rozhodnutí. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky 

související s výkonem rozhodnutí soudních orgánů zabývajících se ochranou lidských 

práv na evropském kontinentu, jejich praktické promítnutí do vnitrostátních právních 

řádů i procesů a postupů a je poukázáno na možnosti, kterými lze zefektivnit ochranu 

lidských práv a základních svobod, ale i realizaci výkonu rozhodnutí Evropského soud 

pro lidská práva. 

Klíčová slova: 

Výkon rozhodnutí, Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr Evropské unie  
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The European Court of Human Rights - Enforcement of 

Judgement and its Comparison with the Procedure of the 

European Court of Justice of the European Union 

Abstract  

This thesis aims to provide an overview of the enforcement of judgments of the 

European Court of Human Rights, following the proceedings held before that court, 

without which enforcement proceedings cannot be opened. The thesis is focused both on 

the bodies of the Council of Europe, which play a key role in this process, as well as the 

national bodies and the measures adopted by them in accordance with the judgments of 

the European Court of Human Rights. The author also focuses on the mechanisms applied 

both for the implementation of the measures, and during the supervisory activities of the 

bodies of the Council of Europe. Within a comprehensive perspective, the author focuses 

on the execution of judgments of the European Court of Human Rights in three Central 

European countries, in order to compare both the anchoring of international human rights 

protection in the legal systems of these countries, and the systematics of the bodies 

involved in the judgment enforcement, demonstrating, on concrete cases, the practical 

steps during the enforcement of the ECHR judgments in the Czech Republic, Slovak 

Republic and Austria. Considering the fact that there is another possibility of human 

rights protection in Europe, through the mechanisms of the European Union, the thesis 

also deals with the procedures and implementation of judgments of the Court of Justice 

of the European Union in the field of human rights protection. By comparing the 

enforcement of the judgments of these two mechanisms with the information gathered, 

the author analyses both the possibilities of individual human rights subjects to seek their 

protection, and the decision-making practice of the two courts and, subsequently, the 

implementation of enforcement of their judgments. In the conclusion of the thesis are 

summarized the collected information concerning the enforcement of judgments of the 

judicial bodies dealing with human rights protection on the European continent, their 

practical implementation into national legal systems, processes and procedures, pointed 

out the possibilities that can enhance human rights and fundamental freedoms protection, 

as well as the implementation of enforcement of judgments of the European Court of 

Human Rights. 

Key words: Enforcement of judgement, European Court of Human Rights, 

European Court of Justice of the European Union 
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Evropský soud pro lidská práva – výkon rozhodnutí a jeho komparace 

s postupem Soudního dvora Evropské unie 
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