
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. 
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