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Diplomatka pojmenovala svoji diplomovou práci Evropský soud pro lidská práva – výkon 

rozhodnutí a jeho komparace s postupem Soudního dvora Evropské unie. Jedná se o velmi důležité 

téma, které nepozbývá na aktualitě. Pokud jde o název diplomové práce, tak nebylo úplně vhodné 

zvolit slovní spojení „výkon rozhodnutí“ Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Svými 

rozhodnutími (decisions) ESLP totiž nerozhoduje v meritu věci, tudíž nemůžeme vůbec mluvit o 

jejich výkonu. Rozhodnutí dle EÚLP stát k ničemu nezavazuje. K tomu viz článek 46 Evropské 

úmluvy o lidských právech (EÚLP), který má název Závaznost a výkon rozsudků: „Vysoké smluvní 

strany se zavazují, že se budou řídit konečnými rozsudky [ESLP]“. V anglickém názvu práce (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) autorka správně používá pojem 

„rozsudek“ (judgment), na čemž lze vidět, že se jedná pouze o nesprávný překlad do češtiny. 

Nicméně, s ohledem na velmi odlišnou povahu rozsudků a rozhodnutí ESLP, působí tato chyba 

v názvu práce velmi zavádějícím dojmem. Pokud si autorka přála použít obecnějšího pojmu, bylo 

by vhodnější využít například slova „judikatura“. 

V úvodu je stanoven cíl diplomové práce: „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.“ Tomuto cíli by mělo odpovídat i členění diplomové 

práce. Logicky se nabízí rozdělení práce na tři části: 1) praxe, týkající se ESLP; 2) praxe, týkající se 

Soudního dvora Evropské unie (SDEU) a 3) komparace. Nabízená struktura samozřejmě není 

závazná a je to pouze jedna z možných variant. Nicméně, překvapivým je to, že z celkového počtu 
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deseti kapitol diplomové práce je osm věnováno výkonu rozsudků ESLP a pouze 1 kapitola se týká 

SDEU. I s ohledem na odlišnost zkoumaných mechanismů, je to zjevně neproporcionální. 

Komparaci mechanismů ESLP a SDEU se autorka věnuje pouze na čtyřech z více než sta stránek 

práce. Co se týče odpovědi na výzkumnou otázku ohledně dodatečné právní úpravy „výkonu 

rozhodnutí tak, aby mohlo dojít ke zkvalitnění ochrany lidských práv“, částečně ji nalézáme 

v závěru práce, který by však měl být spíše shrnutím v práci získaných poznatků než zdrojem 

nových informací. Avšak celkově lze poznamenat, že se autorce podařilo dosáhnout stanoveného 

cíle práce. 

Diplomová práce se člení na úvod, deset kapitol a závěr. V úvodu práce diplomantka, kromě 

stanovení cíle práce, popisuje také vědecké metody, na kterých byl tento výzkum založen, což 

hodnotím velmi pozitivně. Za žádoucí by bylo doplnit také stav aktuálního poznání k tématu, tedy 

kdo z autorů se touto problematikou zabýval, k jakým závěrům dospěl a v čem spočívá vědecký 

přinos právě této diplomové práce. Vhodnou by mohla být i krátká deskripce jednotlivých kapitol 

s přihlédnutím k cíli diplomové práce. Obecně je ale uvození práce přehledné a napomáhá lepší 

orientaci ve výzkumu.  

První kapitola diplomové práce má název Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, 

kde se mimo jiné popisují „jednotlivé druhy rozhodnutí“ ESLP. Autorka sice píše, že může 

existovat rozhodnutí ve formě rozsudku (s. 7) a rozhodnutí ve formě rozhodnutí, avšak s ohledem 

na výše zmíněné, nepovažuji obecný název „rozhodnutí ESLP“ za vhodný. Ještě komplikovanější je 

situace s názvem druhé kapitoly (Výkon rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva), protože 

jak již bylo zmíněno, Výbor ministrů neodpovídá za výkon rozhodnutí, ale pouze rozsudků ESLP. 

Lze to perfektně pozorovat na schématu, které je přílohou dané diplomové práce na straně 128. Ke 

kapitole první a druhé ještě nutno podotknout, že informace tam uvedené jsou obecně známé, a 

proto nebylo nutno věnovat tolik prostoru jejich popisu. 

Pokud odhlédneme od nevhodného názvu, je kapitola třetí diplomové práce, která se zabývá 

otázkami výkonu rozsudků ESLP, velmi přínosná. Ale i zde narazíme na straně 43 na citát článku 

46 EÚLP, kde se přímo mluví o výkonu rozsudků ESLP. Avšak již v následující větě autorka píše, 

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“. Tato věta neodpovídá skutečnosti, 

protože stát neodpovídá na výkon rozhodnutí ESLP, ale za výkon rozsudků ESLP, a ve svém 

rozhodnutí ESLP nekonstatuje porušení lidských práv. Opět je to pouze jazyk, ale v právní praxi to 

může vést k chybným právním závěrům, které lze v této větě pozorovat. Tato část práce obsahuje 

také podkapitolu 3.1., která sestává pouze z jednoho odstavce a v podstatě o spravedlivém 
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zadostiučinění toho mnoho neříká. Absentují zde i jakékoliv příklady rozhodovací praxe ESLP dle 

článku 41 EÚLP. Nicméně, jako celek je kapitola třetí přínosná.  

Velmi dobře je zpracována kapitola pět, kde se autorka zabývá rozborem výkonu rozsudků 

ESLP v České republice. Kromě popisu právní úpravy zde nalezneme i detailní rozbor rozsudku ve 

věci Bořánková proti České republice a s ním spojené případy. Velmi vhodné je uvedení 

statistických údajů o výkonu rozsudků proti České republice na straně 66.  Ke zvážení lze k tomu 

doplnit, že tyto údaje by do budoucna autorka mohla čerpat nikoliv z „country factsheet“, ale přímo 

z databáze HUDOC-EXEC. Ke dni odevzdání diplomové práce bylo takových případů nikoliv 219, 

ale 221 (viz k tomu také Zirovnicky ze dne 8.2.2018 a Colloredo Mansfeldova ze dne 11.1.2018). 

S ohledem na název diplomové práce by mohla autorka s touto databázi pracovat více. 

Pochválit lze také zpracování kapitol šest a sedm, týkajících se praxe Slovenské a Rakouské 

republiky. Rozbor národních právních úprav v otázce výkonu rozsudků ESLP lze rozhodně 

považovat za velký přínos. Ocenění si zaslouží kapitola 8 diplomové práce, kde autorka provádí 

srovnání národních mechanismů Česka, Slovenska a Rakouska. 

Rozbor mechanismů SDEU je popsán v deváté kapitole diplomové práce. Autorka se zde 

pokoušela o krátké shrnutí jednotlivých druhů řízení před SDEU, zejména těch, které se věnují 

ochraně lidských práv. I když na některých místech lze v této kapitole nalézt informaci o judikatuře 

SDEU, ve srovnání s rozborem, který se týkal ESLP, nelze poskytnutý popis považovat za 

vyčerpávající.  Poslední desátá kapitola diplomové práce je nepochybně jednou z klíčových, proto 

je škoda, že ji autorka ponechala tak málo prostoru.  

V závěru lze konstatovat, že diplomová práce je zpracována na dobré úrovni. Seznam 

použitých zdrojů a jazyk práce odpovídají požadavkům, kladeným na tento druh práce. Místy se 

objevují drobné překlepy, které ale nepřekáží celkovému vnímání obsahu. Je dobré, že diplomová 

práce zahrnuje seznam zkratek na straně 111, avšak za prvé je tento seznam neúplný (vedle zkratky 

„Statut vládního zmocněnce“ by bylo např.  vhodné definovat i zkratku KVZ pro označení 

Kanceláře vládního zmocněnce), za druhé jsou některé zkratky příliš dlouhé (jako například 

Parlamentní shromáždění, kde by naprosto postačujícím bylo využití zavedené zkratky PACE) a za 

třetí, a toto s ohledem na rozsah práce považuji pokud jde o zkratky za největší nedostatek to, že 

v samotném textu práce téměř na každé stránce píše autorka namísto nabídnuté zkratky celé názvy 

(viz například „Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod“ nebo „Evropský 

soud pro lidská práva“). Za vůbec nepochopitelné považuji zavedení tak extrémně rozsáhlé zkratky 

jako je „Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod“, čímž se tato diplomantkou 

zavedená „zkratka“ stává ještě delší než název samotné úmluvy.  K přehlednosti práce by 

napomohlo, kdyby diplomantka doplnila každou kapitolu o závěr, který by shrnoval teze dané 
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kapitoly. Uvítala bych také lepší propojení mezi jednotlivými kapitolami a návaznost na dříve 

zmíněné. Obecně je však práce dobře čitelná a dá se v ní snadno zorientovat. 

 

Na ústní obhajobě diplomové práce se navrhuji zabývat následujícími oblastmi:  

1. V čem spočívá rozdíl mezi rozsudkem a rozhodnutím ESLP? Prosím o uvedení příkladu 

jednoho rozsudku a jednoho rozhodnutí ESLP, včetně závěrů. Můžeme mluvit o výkonu 

rozhodnutí ESLP? 

2. Při namítání jakých článků EÚLP byli stěžovatelé nejčastěji úspěšní před ESLP ve věcech 

proti České republice? Jaký je poměr odsuzujících rozsudků ve vztahu k smírnému urovnání 

podle článku 39 EÚLP v ČR? 

3. Jedním z nejproblematičtějších rozsudků ESLP proti České republice je věc D. H. proti 

České republice. Jaký je v současné chvíli stav výkonu tohoto rozsudku? 

 

S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci k obhajobě. Nehledě na zmíněné 

nedostatky se jedná o slušnou práci, která odůvodňuje hodnocení klasifikačním stupněm velmi 

dobře. 

 

V Praze dne 11. 5. 2018 

 

JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva Ph.D. 

oponent diplomové práce 


