
Právo na vzdělání v Evropské úmluvě o lidských právech a základních 

svobodách a Česká republika. 

Abstrakt: 
Tato práce řeší problematiku ochrany práva na vzdělání. Zaměřuje se na pojetí práva na 

vzdělání obsaženého v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Dále 

také porovnává znění tohoto práva s jeho vyjádřením v jiných dokumentech poskytujících mu 

ochranu na mezinárodní úrovni. Těmito dokumenty jsou Listina o základních právech EU a 

Úmluva o právech dítěte. Podstatná část práce je věnována také koncepci práva na vzdělání 

v českém právním řádu a jejím porovnáním s úpravou v Úmluvě. Velká pozornost je pak 

věnována rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva D.H. a ostatní proti České republice, 

protože se jedná o jediný odsuzující rozsudek týkající se České republiky v oblasti práva na 

vzdělání. Cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv mělo toto rozhodnutí na Českou republiku a 

další členské státy rady Evropy, a zda se je podařilo úspěšně implementovat do českého 

právního řádu. Toto rozhodnutí je důležité nejen pro Českou republiku. Vrhlo světlo na 

problém, se kterým se potýká řada evropských států. Stalo se pilotním rozsudkem, který 

následovala další podobná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající ne 

například Řecka či Maďarska.  Z těchto rozhodnutí je patrné, že Česká republika zdaleka není 

jediným státem Rady Evropy potýkajícím se s problémem nedostatečného zajištění rovného 

přístupu ke vzdělání určité skupině obyvatel. Rozhodnutí D.H. a ostatní proti České republice 

bylo i jedním z podnětů změny českého vzdělávacího systému. V rámci změny školského 

zákona, ve snaze zajistit rovný přístup ke vzdělání všem dětem, dochází například k zavedení 

povinného předškolního vzdělání. Realizace rozhodnutí ovšem vyžaduje čas. Prozatím se tedy 

i přes veškerou snahu České republice plně nepodařilo úspěšně implementovat dotčené 

rozhodnutí tak, aby nedocházelo k porušení Úmluvy.  
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