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Úvod 
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod1 (dále také “Úmluva” či “Evropská 

úmluva”) je mnohými považována za nejefektivnější mezinárodní smlouvu v oblasti ochrany 

lidských práv. Podíl na tomto výsadním postavení má existence Evropského soudu pro lidská práva 

(dále také “ESLP” či “Soud”), který jako kontrolní orgán dohlíží na dodržování práv a svobod, jež 

jsou Úmluvou přiznány více než 800 000 000 osobám nacházejících se v jurisdikci některého z 47 

členských států Rady Evropy. Role Soudu není ale čistě dohledová. Je to právě Evropský soud pro 

lidská práva, jehož úkolem je podávat výklad tohoto „ústavního instrumentu evropského veřejného 

pořádku v oblasti lidských práv“2, jak Úmluvu sám označil, a dávát tak zakotveným právům a 

svobodám konkrétní obsah. Budeme-li tedy chtít s co největší přesností vědět, jaký standard 

ochrany lidských práv Úmluva svým adresátům skutečně poskytuje, nenalezneme odpověď v jejím 

samotném znění, ale především v judikatuře Soudu.  

Katalog Úmluvy zahrnuje lidská práva a základní svobody, které, až na výjimky, spadají 

do sféry občanské a politické. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že Soud jako její kontrolní 

orgán nebude do oblasti sociálních práv svou činností zasahovat. Nicméně při bližším pohledu na 

judikaturu je zřejmé, že opak je pravdou, a Soudu se podařilo do svých rozhodnutí zahrnout dnes 

již celou řadu sociálních souvislostí. Hlavním cílem této práce bude ukázát, jakým způsobem ESLP 

při své činnosti překonává bariéru mezi zakotvenými občanskými a politickými právy na jedné 

straně a lidskými právy dalších kategorií, které do Úmluvy výslovně zahrnuty nejsou, na straně 

druhé, a jakým způsobem díky tomu proniká do sféry ochrany práv sociálních.  

V první části bude představena Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a 

Evropský soud pro lidská práva. Pozornost bude věnována důvodům, které vedly k absenci 

sociálních práv v katalogu Úmluvy. Budou stručně uvedeny argumenty, proč by opomenutí 

sociálních práv nemělo být pojímáno jako jejich záměrné vyloučení z katalogu Úmluvy s 

odůvodněním, že by sociální práva nezasluhovala požívat stejné míry ochrany jako práva občanská 

a politická, či by toho snad neměla být vzhledem ke své povaze z principu schopna. Takový přístup 

by byl v rozporu s principem nedělitelnosti lidských práv, ke kterému se Rada Evropy hlásí, a 

nakonec také s legitimitou Úmluvy do oblasti sociálních práv jakkoliv zasahovat.  

 
1 Úmluva o ochraně lidských práva a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 (sbírka zákonů č.209/1992). 
2 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi proti Irsku, rozhodnutí ze dne 30. června 2005, § 156, Č.s. 

45036/98. 
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V další části budou představeny interpretační metody, které Soud k nalézání sociálních 

aspektů občanských a politických práv při výkladu a aplikaci Úmluvy využívá. Jedná se o princip 

efektivní ochrany práv, princip pozitivních závazků a princip evolutivního výkladu. Je důležité 

upozornit, že se nejedná o taxativní výčet interpretačních metod Soudu, ale pouze o ty, které byly 

vzhledem k zaměření práce považovány za nejvýznamnější. Hlavním účelem těchto kapitol je v 

obecnější rovině ukázat, jakým způsobem zahrnuje Soud do svých rozhodnutí sociální aspekty práv 

zakotvených v Úmluvě, čímž je mu umožněno svou činností stále významněji zasahovat také do 

oblasti ochrany práv sociálních. 

Další dvě části se budou podrobněji věnovat judikatuře Soudu a jejímu vztahu k vybraným 

sociální právům v konkrétních oblastech. V prvním případě bude prozkoumán potenciál článku 8 

Úmluvy poskytovat ochranu zájmům spadajícím do sféry práva na adekvátní bydlení. V druhém 

případě bude představena judikatura Soudu vztahující se k diskriminaci v oblasti práva na sociální 

zabezpečení. V případě článku 8. půjde o ochranu přímou, tedy ochranu, která je přímo 

poskytována konkrétním hmotným ustanovením Úmluvy. V druhém případě půjde o ochranu 

nepřímou poskytovanou čl. 14, který nelze aplikovat samostatně, ale pouze ve spojení s dalším 

právem přiznaným Úmluvou. Opět je potřebné zdůraznit, že nepůjde o vyčerpávající přehled 

judikatury vztahující se k těmto oblastem. Rozhodnutí Soudu byla vybrána tak, aby byla 

představena míra a variabilita, v jaké jsou tyto články schopné zasahovat do sféry vybraných 

sociální práv, a nastínit, jakým směrem by se mohla judikatura Soudu dále vyvíjet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 
5. května 1949 byla na diplomatické konferenci v Londýně původními deseti signatářskými 

státy3 založena Rada Evropy. Jedná se o mezivládní organizaci, jejíž činnost je zaměřena zejména 

na posilování demokratické stability v Evropě, nalézání společných řešení aktuálních problémů 

evropské společnosti, rozvoj evropské identity a rozmanitosti a v neposlední řadě také na ochranu 

lidských práv, pluralitní demokracie a právního státu.4 Již krátce po svém vzniku se Rada Evropy 

začala podílet na vytvoření právně závazného dokumentu v oblasti ochrany lidských práv, kterým 

se později stala Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod přijatá 4. listopadu 1950 v 

Římě.5  

 Významný impuls pro vypracování Úmluvy, jakož i pro vznik samotné Rady Evropy, 

představovala druhá světová válka. V jejím průběhu se zřetelně ukázalo, že záruky poskytované 

lidským právům v ústavních systémech jednotlivých států neposkytují dostatečnou ochranu před 

jejich porušováním. „Tato zkušenost nám jednoznačně ukázala, že národní ochrana nestačí, 

protože jsou to často právě státy samy, kdo lidská práva masově porušují.“6 Byl to zejména Sir 

Winston Churchill kdo vyjádřil přesvědčení, že hlubší evropská integrace a vytvoření právně 

závazného katalogu lidských práv mohou představovat záruky míru a svobody v poválečné Evropě. 

Během projevu na curyšské univerzitě v roce 1946 prohlásil, že k zabránění vzniku nové formy 

tyranie v Evropě je potřebné „vybudovat jistý druh Spojených států evropských.“7 Zhruba o dva 

roky později během projevu na kongresu nevládních organizací v Haagu předložil také myšlenku 

vytvoření charty lidských práv, která stála u pozdějšího zrodu Evropské úmluvy.“8 

Dnes Evropská úmluva jako mezinárodní smlouva zavazuje všech 47 členských států Rady 

Evropy. Vedle Evropské sociální charty9 tvoří jeden ze dvou základních pilířů smluvní ochrany 

 
3 Těmito státy byly Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Spojené království a 
Švédsko. 
4 Objectives and mission. Council of Europe [online]. [cit. 2019-12-5]. Dostupné z:  
https://www.coe.int/en/web/sarajevo/objectives-mission   
5 V platnost vstoupila 3. září 1953 po ratifikaci 10 státy. 
6 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, Velké komentáře, s. 6. 
7 Spojené státy evropské – projev Winstona Churchilla (19. 9. 1946). Moderni-dejiny.cz [online]. 4. 2. 2014 [cit. 2019-
12-5]. Dostupné z: 
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/spojene-staty-evropske-projev-winstona-churchilla-19-9-1946/ 
8 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, Velké komentáře, s. 6. 
9 Evropská sociální charta, vyhlášená pod č. 14/2000 Sb. m. s. a Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě, 
vyhlášený pod č. 15/2000 Sb. m. s.  

https://www.coe.int/en/web/sarajevo/objectives-mission
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/spojene-staty-evropske-projev-winstona-churchilla-19-9-1946/
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lidských práv v Evropě.10 Ve srovnání s dalšími mezinárodními lidskoprávními smlouvami spočívá 

její výjimečnost zejména v podobě zakotveného kontrolního mechanismu. Forma kontrolního 

mechanismu představuje jeden z nejdůležitějších faktorů, na kterých závisí efektivita ochrany 

poskytované konkrétní mezinárodní smlouvou. Tyto mechanismy mohou obecně nabývat různých 

forem, od pouhého zmocnění příslušného orgánu vydávat obecná doporučení, po orgány soudního 

typu oprávněné přijímat individuální stížnosti.11 V případě Úmluvy byl kontrolní mechanismus 

původně tvořen vedle jednoho politického orgánu, Výboru ministrů, ještě dvěma smluvními 

orgány, a to Evropskou komisí pro lidská práva (dále také „Komise“) a Evropským soudem pro 

lidská práva. Nejednalo se ale o stálé orgány a jejich jurisdikce byla pro smluvní strany pouze 

fakultativní. V listopadu 1998 vstoupil v platnost protokol č. 11, kterým byl tento kontrolní 

mechanismus významně revidován. Komise byla zrušena a Evropský soud pro lidská práva se stal 

jediným a stálým orgánem s obligatorní pravomocí přijímat a rozhodovat všechny podané stížnosti 

na porušení Úmluvy. 

 

1.1 Evropský soud pro lidská práva 

Úkolem Evropského soudu pro lidská práva je zajistit plnění závazků, které na sebe  

smluvní strany Úmluvou převzaly.12 ESLP sídlí ve Štrasburku a v současnosti jej tvoří 47 Soudců 

s devítiletým mandátem, po jehož uplynutí není možné znovuzvolení.13 Soudci jsou voleni 

Parlamentním shromážděním Rady Evropy z kandidátů navržených smluvními stranami Úmluvy.  

Stížnosti projednávané Soudem lze rozdělit do dvou skupin, a to na stížnosti mezistátní, 

iniciované některou ze smluvních stran, a stížnosti individuální, jejichž prostřednictvím se na Soud 

mohou obracet fyzické osoby, nevládní organizace či skupiny jednotlivců.14 Zatímco k uplatnění 

mezistátních stížností dochází poměrně zřídka, k 11. září 2019 jich bylo od vzniku Soudu podáno 

celkem 2415, počet individuálních stížností je značně převyšuje. Jen za rok 2019 vydal Soud 

 
10 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3., dopl. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2010. Beckova skripta, s. 31.  
11 Tamtéž, s. 1. 
12 Čl. 19 Úmluvy. 
13 Čl. 22 a 23 Úmluvy. 
14 Čl. 33 a 34 Úmluvy. 
15 Inter-State applications by date of introduction of the applications. European Court of Human Rights [online]. 11. 
9. 2019 [cit. 2020-2-10]. Dostupné z: 
https://www.echr.coe.int/Documents/InterState_applications_ENG.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/InterState_applications_ENG.pdf


9 
 

rozsudek či jiné rozhodnutí v 40 667 případech.16 Právě možnost podávat individuální stížnosti k 

soudnímu orgánu majícímu pravomoc vydávat závazná rozhodnutí je tím, díky čemuž lze říci, že 

se v případě Evropského soudu pro lidská práva jedná o jeden z nejefektivnějších v současnosti 

existujících kontrolních orgánů na poli smluvní ochrany lidských práv. “(…) [U]možnění 

jednotlivců podávat individuální stížnosti přímo k Evropskému soudu pro lidská práva je jednou z 

největších vymožeností, kterou evropský systém ochrany lidských práv zavedl.“17  

Smluvní strany mají závazek řídit se konečnými rozsudky Soudu v případech, v nichž jsou 

stranou.18 Na výkon rozsudků dohlíží Výbor ministrů,19 který může v případě nedodržení této 

povinnosti přijmout určitá opatření. Ta mohou vést od diplomatického tlaku vyvíjeného na 

porušitelský stát, přes vyjádření znepokojení v rámci mezitimních rezolucí,20 v krajním případě až 

k vyloučení smluvní strany z Rady Evropy dle článku 3 a 8 jejího Statutu.21 V praxi je ovšem 

význam rozhodnutí Soudu širší. Rozsudky ESLP totiž mají zpravidla vliv i na chování států, které 

sice nejsou stranou konkrétního sporu, ale snaží se případným porušením Úmluvy předcházet.22 

Takto koncipovaný kontrolní mechanismus je v oblasti lidských práv vyjímečný a Úmluva 

díky němu zaujímá mezi ostatními mezinárodními smlouvami specifické postavení. „Úmluva je 

(...) v určitém ohledu atypickou mezinárodní smlouvou, protože svým obsahem zavazuje státy 

především „dovnitř“, zavazuje je v prvé řadě k tomu, aby respektovaly fyzickým a právnickým 

osobám spadajícím pod jejich jurisdikci práva v ní zakotvená s tím, že proti porušení těchto práv 

je možné podávat stížnosti k orgánu Úmluvou vytvořeným.“23  

 

 

 
16 European Court of Human Rights Statistics 2019. European Court of Human Rights [online]. [cit. 2020-2-10]. 
Dostupné z: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_annual_2019_ENG.pdf  
17 LHOTSKÝ, Jan. Ochrana lidských práv v mezinárodním právu: kontrolní mechanismy na regionální a univerzální 
úrovni a možnost vniku světového soudu pro lidská práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 29.  
18 Čl. 46(1) Úmluvy. 
19 Před vstupem protokolu č. 11 v platnost mohl také za určitých okolností rozhodovat ve věci samé. Nyní již dle čl. 
46 (2) Úmluvy tuto funkci nemá a pouze dohlíží na výkon rozhodnutí. 
20 dle pravidla 16 Pravidel Výboru ministrů pro dohled nad výkonem rozsudků a nad plněním podmínek smírných 
urovnání. Viz. „Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of the judgements and of 
the terms of friendly settlements“ [online]. [cit. 2020-3-2]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16806eebf0 
21 Text viz vyhláška MZV č. 123/1995 Sb. 
22 LEIJTEN, Ingrid: Defining the scope of economic and social guarantees in the case law of the ECtHR. In: BREMS, 
Eva, GERARDS, Janneke. Shaping rights in the ECHR.  New York: Cambridge University Press, 2013. s. 113, pozn. 21. 
23 ČAPEK, Jan. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod [komentář s judikaturou] I. část, 
Úmluva. Praha: Linde, 2010. s. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_annual_2019_ENG.pdf
https://rm.coe.int/16806eebf0
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 1.2 Katalog přiznaných práv a svobod 

ESLP jako kontrolní orgán Úmluvy může poskytovat ochranu pouze v těch případech, kdy 

má dojít k porušení práv a svobod přiznaných v jejím katalogu. Z obsahového hlediska lze katalog 

Úmluvy rozdělit do tří skupin, a to na: 

 

• práva zaručující nedotknutelnost osobnosti, např. právo na život či zákaz mučení,  

• práva vztahující se k principu vlády práva, např. právo na svobodu a osobní 

bezpečnost či právo na spravedlivý proces,  

• ostatní práva vztahující se zejména k principu pluralismu a tolerance v životě 

společnosti, např. právo na svobodu projevu, svobodu shromažďovací a spolčovací 

či svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.24  

 

Z katalogu Úmluvy je patrné, že představuje nástroj zaměřený na ochranu práv občanských 

a politických. Výslovně je tato skutečnost vyjádřena v preambuli Evropské sociální charty, 

stanovující, že: ,,(…) v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (…) členské 

státy Rady Evropy souhlasily s tím, že zajistí svému obyvatelstvu občanská a politická práva a 

svobody stanovené v Úmluvě a Protokolu.“25 

Katalog Úmluvy tedy nepokrývá celé spektrum lidských práv, což se projevu mimo jiné 

absencí práv sociálních. Sociální práva jsou v Úmluvě explicitně zakotvena pouze ve velmi 

omezeném rozsahu. Pokud jde navíc o otázku, která konkrétní sociální práva jsou Úmluvou 

výslovně přiznána, nenalezneme na ni v literatuře jednoznačnou odpověď. V některých případech 

mohou být uváděna například práva sdružovat se v odborech dle článku 11, zákaz nucených prací 

dle článku 4 a právo na vzdělání zakotvené v článku 2 Protokolu č. 1. Jindy se lze setkat s názorem, 

že jediné sociální právo výslovně garantované Úmluvou je právo na vzdělání.26 Částečně je to 

způsobeno tím, že ne v případě každého lidského práva panuje přesná shoda na tom, do které 

 
24 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3., dopl. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2010. Beckova skripta, s. 33. 
25 Sdělení MZV č. 14/2000 Sb. m. s., o Evropské sociální chartě. 
26 Zatímco např. v publikaci Rady Evropy jsou zahrnuta tři výše uvedená práva, viz. Introduction to the European 
Convention on human Rights. The rights guaranteed and the protection mechanism . Council of Europe [online]. 
Strasbourg, 2005. Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Pub_coe_Hffiles_2005_01_ENG.pdf, jinde je 
uvedeno pouze právo na vzdělání, viz. např. BOUČKOVÁ, Pavla. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium, 2009. 
Téma (Auditorium), s. 16. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Pub_coe_Hffiles_2005_01_ENG.pdf
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kategorie spadá.  ,,Kategorizace, která lidská práva jsou sociální, není zcela ustálená. Například 

Eide označuje právo na sociální zabezpečení jako hospodářské. Naopak Künnemann uvádí právo 

na sociální zabezpečení jako sociální, ale zase právo na přiměřenou výživu a obydlí jako 

hospodářské.“27 O sociálních právech je navíc často pojednáváno společně s právy hospodářskými 

a kulturními bez vymezení přesných hranic, do které z těchto skupin jednotlivá práva náleží. V 

každém případě je i přes určitou názorovou nejednostnost týkající se kategorizace lidských práv 

zřejmé, že sociální práva byla tímto instrumentem ochrany lidských práv při jeho tvorbě z velké 

části opomenuta. Jejich úprava byla na půdě Rady Evropy vtělena primárně do Evropské sociální 

charty, jejíž kontrolní mechanismus ale nedosahuje efektivity Evropského soudu pro lidská práva. 

„Zatímco ochrana první generace práv28 (…) vytvořila nejsilnější regionální systém ochrany 

lidských práv vůbec, systém ochrany hospodářských, sociálních a kulturních práv v rámci Rady 

Evropy nepožívá mezinárodní soudní ochrany.“29 

 

1.2.1 Příčiny absence sociálních práv 

Skutečnost, že sociální práva jsou v některých případech kodifikována ve zvláštních 

instrumentech odděleně od práv občanských a politických, bývá někdy zdůvodňována jejich 

odlišnou povahou, s níž souvisí rozdílné možnosti realizace těchto práv. Někteří teoretici jdou tak 

daleko, že sociální práva za lidská práva vůbec nepovažují, jelikož nejsou dle jejich názoru 

uskutečnitelná, univerzální ani stejně důležitá, jako práva občanská a politická.30 Sociální práva 

pokládají pouze za “ideály, jež je záslužné sledovat, nicméně nikdo není zavázán k jejich 

naplnění.”31 32 

 
27 KRATOCHVÍL, Jan. Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o 
občanských a politických právech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. Prameny a nové 
proudy právní vědy, s. 15.  
28 Lidská práva někdy bývají dělena do tzv. „generací“. Občanská a politická práva jsou označována jako práva první 
generace, práva hospodářská, sociální a kulturní jako práva druhé generace. Do práv třetí generace spadají tzv. 
solidární práva skupin, například právo lidstva na mír či příznivé životní prostředí. Případně dále jako práva čtvrté 
generace jsou označována práva týkající se genetického inženýrství a práva budoucích generací. 
29 LHOTSKÝ, Jan. Ochrana lidských práv v mezinárodním právu: kontrolní mechanismy na regionální a univerzální 
úrovni a možnost vniku světového soudu pro lidská práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 30. 
30 BAROŠ, Jiří, DUFEK, Pavel in DUFEK, Pavel, SMEKAL Hubert a kol. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014. Lidská práva, s. 64. 
31 Tamtéž, s. 64. 
32 Z podobných důvodů například Spojené státy americké neratifikovaly Pakt OSN o hospodářských, sociálních a 
kulturních právech. Kabinety prezidenta Reagana i Bushe staršího zastávaly názor, že sociální práva „nejsou 
skutečnými právy, ale pouhými žádoucími společenskými cíli, a neměla by tudíž být předmětem závazných 
mezinárodních smluv.“ Viz. příručka Amnesty International USA: Economic, Social and Cultural Rights: Questions 
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V této souvislosti bývá jako typická vlastnost sociálních práv zmiňován převážně pozitivní 

obsah závazků, které z nich smluvním stranám plynou. Zatímco v případě sociálních práv spočívá 

jejich naplňování zejména v aktivním konání, ať už ve formě legislativní činnosti či 

prostřednictvím implementace různých sociálních politik, občanská a politická práva jsou touto 

optikou vnímána jako práva negativní, jejichž naplnění spočívá v pouhém zdržení se státu 

zasahovat do jejich výkonu. V návaznosti na tento argument bývá dále dovozováno, že s realizací 

sociálních práv je spojena podstatně větší finanční náročnost a možnosti jejich naplnění jsou úzce 

vázány na hospodářskou situaci a rozpočtové politiky jednotlivých států. Vzhledem k těmto 

vlastnostem je ve spojení s častou vágností jejich formulací zpochybňována existence 

subjektivních nároků z těchto práv, a tím pádem i jejich soudní vymahatelnost.  

Skutečností nicméně je, že striktní dělení lidských práv z hlediska obsahu závazků na práva 

sociální, která jsou finančně náročná, jelikož generují pozitivní závazky, a práva politická a 

občanská, která generují pouze negativní závazky a jejich realizace tudíž nepředstavuje podstatnou 

finanční zátěž, se v praxi jeví jako příliš zjednodušené a tudíž nesprávné. Poměrně široké pozitivní 

závazky jsou dnes dovozovány i v případě práv občanských a politických. Příkladem může být 

právo na život, které dle interpretace Soudu v sobě zahrnuje nejen povinnost státu spočívající ve 

zdržení se nezákonného zásahu do něj, nýbrž i závazek k aktivnímu vytvoření podmínek pro jeho 

realizaci.33 Tato skutečnost se prakticky projevila také v průběhu světové ekonomické krize mezi 

lety 2008 až 2015. Linos-Alexandre Sicilianos34 uvedl, že vnímání občanských a politických práv 

jako práv nevyžadující velké náklady na svoji realizaci, a která by tudíž neměla být ekonomickou 

krizí značně ovlivněna, se prokázalo jako chybné. Poukázal přitom například na vliv krize vedoucí 

ke zhoršení podmínek ve vězeních, následkem čehož došlo v této oblasti k nárůstu podaných 

stížností vůči řadě států.35 V konečném důsledku bude tedy z hlediska finanční náročnosti 

rozhodující charakter uložené povinnosti, bez ohledu na to, zda je právo, kterým je tato povinnost 

uložena, klasifikováno jako sociální či jako politické.36 Práva spadající do obou kategorií totiž v 

 
and Answers. Amnesty international USA [online]. [cit. 2019-12-5]. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20080626045117/http://www.amnestyusa.org/escr/files/escr_qa.pdf  
33 BOUČKOVÁ, Pavla. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium, 2009. Téma (Auditorium), s. 27. 
34 V současnosti soudce ESLP a jeho předseda v období od 5. května 2019 do 17. května 2020. 
35 SICILIANOS, Linos-Alexandre. The European Court of Human Rights at the Time of Crisis in Europe [online]. 16. 
října 2015 [cit. 2019-12-5]. s. 12. Dostupné z:  
https://esil-sedi.eu/wp-con-tent/uploads/2018/04/Sicilianos_speech_Translation.pdf 
36 MAROCCHINI, Masa. Indivisibility and interdependence of human rights; should there be limits to the European 
Court of Human Rights reading significant socio-economic elements into Convention rights? [online].  University of 

https://web.archive.org/web/20080626045117/http:/www.amnestyusa.org/escr/files/escr_qa.pdf
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nejčastějších případech zakládají oba typy závazků.37 Sociální práva by tudíž neměla být ve vztahu 

k právům občanským a politickým z hlediska jejich realizace pojímána jako jiný druh práv. ,,Jde-

li o uskutečnitelnost práv druhé generace, je rozdíl mezi první a druhou generací rozdílem spíše 

stupně než druhu.”38  

Východiskem této práce tedy je, že z případného teoretického dělení lidských práv na 

jednotlivé kategorie by nemělo být zároveň odvozováno jejich dělení z hlediska důležitosti či míry 

ochrany, které by měly požívat. Proto ani přetrvávající absenci sociálních práv v katalogu Úmluvy 

nelze interpretovat jako jejich cílené vyloučení pro zvláštní povahu, která by z nich činila práva z 

principu nevymahatelná či méně důležitá, než práva občanská a politická. 

Na rozsah a charakter Úmluvou přiznaných práv a svobod měly ovšem zásadní vliv 

historické okolnosti jejího vzniku, které byly promítnuty také do představ o účelu, jemuž měla 

Úmluva původně sloužit. Ta byla v době svého zrodu pojímána především jako nástroj ochrany 

evropské společnosti před dalšími diktátorskými režimy. Tvůrci Úmluvy jednoduše neměli ambici 

při její tvorbě krátce po druhé světové válce garantovat jejím prostřednictvím také minimální 

standard v sociální oblasti. „Evropská úmluva nebyla primárně zamýšlena jako mezinárodní 

garance sociálních práv. (…) Měla do budoucna zabránit nebezpečí uplatňování totalitních 

postupů členskými státy vůči jednotlivcům, a zahrnovala tak převážně záruky občanských a 

politických práv.“39 

Výše uvedené potvrzují slova zpravodaje právního výboru Pierre-Henri Teitgena, který 

zdůvodnil zaměření Úmluvy na občanská a politická práva tím, že je logické začít na začátku, a to 

zajištěním politické demokracie. Zároveň ale upozorňuje, že i sociální práva musí být v budoucnu 

definována a chráněna.40 Kromě toho vznik Úmluvy provázela snaha o její co možná nejrychlejší 

přijetí. Aby se původní signatářské státy byly schopny rychle shodnout na jejím obsahu, byla do 

katalogu zahrnuta pouze ta práva, která nebyla z jejich pohledu považována za kontroverzní.41 

Jelikož všechny původní signatářské  státy byly demokratické země západní Evropy fungující na 

 
Dundee, 2012. [cit. 2020-3-4]. s.29. Dostupné z: 
https://discovery.dundee.ac.uk/ws/portalfiles/portal/1619338/MMarochini_final_revised.pdf 
37 BOUČKOVÁ, Pavla. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium, 2009. Téma (Auditorium). s. 29.  
38 BAROŠ, Jiří, DUFEK, Pavel in DUFEK, Pavel, SMEKAL Hubert a kol. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014. Lidská práva, s. 64. 
39 BOUČKOVÁ, Pavla. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium, 2009. Téma (Auditorium), s. 61.  
40 KOCH, Ida Elisabeth. Human Rights as Indivisible Rights. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, s. 2.  
41 RAINEY, Bernadette, Elizabeth WICKS a Clare OVEY. Jacobs, White and Ovey: the European Convention on Human 
Rights. Sixth edition. New York, NY: Oxford University Press, 2014, s. 4. 

https://discovery.dundee.ac.uk/ws/portalfiles/portal/1619338/MMarochini_final_revised.pdf
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principu pluralitního politického systému, panovala mezi nimi na zakotvení politických a 

občanských práv shoda. Proto, ačkoliv i realizace pozitivních závazků vyplývajících z některých 

občanských a politických práv nalézajících se v katalogu Úmluvy může představovat obrovskou 

finanční a časovou náročnost, například zajistištění fungujícího soudního systému, v době 

sjednávání Úmluvy již takové soudní systémy ve všech signatářských státech existovaly. 

Požadavky, které na ně byly v těchto oblastech kladené, tudíž nebyly na překážku jejich rychlému 

přistoupení k Úmluvě.  

Kratochvíl,42 který blíže prozkoumal faktory vedoucí k opomenutí sociálních práv v 

Úmluvě, dochází po analýze relevantních okolností k závěru, že: „Úmluva (…) obsahovala 

minimum práv, na kterém bylo možno dosáhnout rychlé shody. (…) Celkově tedy musíme uzavřít, 

že výčet práv v Úmluvě je důsledkem několika silně dobově podmíněných faktorů. Nejde tedy o 

výčet založený na nějakých pevných teoretických principech.“43  

 

O závěru, že sociální práva nejsou v porovnání s právy občanskými a politickými natolik 

odlišné povahy, která by z principu znemožňovala jejich podrobení kontrolnímu mechanismu 

Úmluvy, svědčí i skutečnost, že v průběhu let již byla na půdě Rady Evropy vyvíjena iniciativa 

směřující k rozšíření katalogu Úmluvy i o práva sociální. Například v dokumentu Parlamentního 

shromáždění z roku 1977 bylo navrhováno rozšíření působnosti Úmluvy na některá práva v oblasti 

vzdělání, bydlení, zdravotní péče a sociálního zabezpečení.44 V doporučení “Budoucnost ESCH” 

předložilo Parlamentní shromáždění myšlenku přenesení některých práv z ESCH do jejího 

katalogu.45 V dalším doporučení vyjádřilo přesvědčení, že jako nejúčinnější nástroj pro zaručení 

plného respektu sociálních práv se jeví rozšíření jurisdikce ESLP i na tato práva. Vyzvalo proto 

Výbor ministrů k prozkoumání, která ze sociálních práv garantovaných ústavami členských států 

a ESCH/RESCH by mohla být do Úmluvy začleněna. Vypracování protokolu, který by to umožnil, 

 
42 KRATOCHVÍL, Jan. Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o 
občanských a politických právech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. Prameny a nové 
proudy právní vědy. 
43 Tamtéž, s. 25 – 26.  
44 Activity Report for the CDDH. Council of Europe [online]. Strasbourg, 2005 [cit. 2019-12-5]. s. 3. Dostupné z: 
https://rm.coe.int/1680696347  
45 Recommendation 1354: Future of the European Social Charter. Council of Europe [online]. 1998 [cit. 2020-2-10]. 
Bod 18. Dostupné z: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16580&lang=en 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16580&lang=en


15 
 

označilo Parlamentní shromáždění za “výzvu dalšího milénia”.46 Dále byla například v roce 2003 

k zhodnocení možnosti začlenění určitých sociálních práv do Úmluvy ustavena pracovní komise. 

Ta sice vypracovala návrh seznamu sociálních práv, která by mohla být do Úmluvy zahrnuta, 

nicméně nakonec se na její činnost nenavázalo. Ačkoliv tedy zatím nedošlo od roku 195247 k přijetí 

žádného dodatkového protokolu obohacující Úmluvu o některé z dalších sociálních práv, svědčí 

tyto skutečnosti minimálně o existenci určité snahy ze strany Rady Evropy sociální práva pod její 

ochranu zahrnout. Tato snaha je nakonec také v souladu s principem nedělitelnosti lidských práv, 

k němuž se Rada Evropy výslovně hlásí.48 

 

1.2.2 Princip nedělitelnosti lidských práv 

Možnost plného uplatňování svobody je v praktické rovině nepochybně spjata také s 

uspokojením základních materiálních potřeb člověka jako důstojné lidské bytosti a člena 

společnosti. V této souvislosti Boučková upozorňuje, že „sama fyziologická podstata lidského bytí 

vytváří ze základních hmotných potřeb člověka nezbytný základ všech lidských aktivit, včetně 

možnosti užívat svobody. Vezměme případ člověka, který nemá hmotné prostředky, aby si za ně 

koupil jídlo. Kdo trpí hlady, rád se vzdá své teoretické svobody, pokud výměnou dostane alespoň 

najíst.“49  

Uvedená praktická provázanost různých kategorií lidských práv představuje jeden z 

aspektů tzv. principu nedělitelnosti lidských práv. Tento princip byl vyjádřen mimo jiné  na světové 

 
46 Recommendation 1415: Additional protocol to the European Convention on Human Rights concerninng 
fundamental social rights. Council od Europe [online]. 1999 [cit. 2020-2-10]. Bod 12. Dostupné z: 
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16718&lang=en 
47 V tomto roce byl přijat dodatkový protokol k Úmluvě rozšiřující katalog práv mimo jiné o právo na vzdělání. O 
zahrnutí práva na vzdělání do katalogu Úmluvy se jednalo sice již při tvorbě její původní verze, nicméně se ukázalo, 
že jde o kontroverzní bod, na němž nebylo lehké rychle se shodnout a bylo z původního návrhu odstraněno. Z toho 
důvodu bylo upraveno až dodatečně protokolem č. 1.  
48 European Social Charter and European Convention on Human Rights. Council of Europe [on-line]. [cit. 2019-12-5]. 
Dostupné z:  
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-eu-ropean-social-charter-and-european-convention-on-
human-rights.  
49 BOUČKOVÁ, Pavla. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium, 2009. Téma (Auditorium), s. 21. 

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16718&lang=en
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konferenci o lidských právech konané ve Vídni v roce 1993,50 na níž byla přijata deklarace51 

prohlašující všechna lidská práva za univerzální, nedělitelná a vzájemně provázaná, a stanovující 

povinnost států chránit a prosazovat všechna lidská práva a svobody se stejným důrazem.52 Dle 

tohoto principu zaujímají jednotlivá lidská práva stejné postavení bez ohledu na to, zda se týkají 

například občanské, politické, kulturní či sociální sféry. Lidská práva všech kategorií jsou vnímána 

jako nepostradatelná pro zachování lidské důstojnosti, která stojí v centru lidských práv, a nelze je 

tudíž třídit do hierarchických kategorií. Jednotlivá práva navíc často nemohou být naplněna zcela 

izolovaně bez ohledu na naplnění jiných práv.53  

Ačkoliv je v teoretické rovině pricip nedělitelnosti lidských práv již nejen na půdě Rady 

Evropy poměrně dobře zakotven,54 v praxi existují při jeho uplatňování stále značné rezervy. Nils 

Muižnieks, komisař Rady Evropy pro lidská práva v letech 2012 až 2017, uvedl, že význam 

sociálních práv je v Evropě stále zanedbáván a podceňován. Považování sociálních práv za práva, 

která jsou méně vynutitelná a více programová než práva občanská a politická, či názor, že jde o 

práva, která představují určitý luxus, označil za nebezpečný mýtus, proti kterému musel i on během 

výkonu svého mandátu bojovat a který by měl být odstraněn.55  

V této souvislosti lze uvést například pojímání práva na bydlení. Jeho nerespektování může 

mít negativní důsledky pro požívání mnoha dalších lidských práv a svobod.  Vysoký komisař OSN 

pro lidská práva upozorňuje například na postavení dětí žijících ve slumech, kterým může být v 

důsledku nelegálního statusu jejich bydliště odepřen přístup ke vzdělání. V případě osob bez 

domova může být ohrožen například přístup ke zdravotní péči, sociálním službám či výkon 

 
50 Jako další příklad lze uvést prohlášení z mezinárodní konference o lidských právech konané v Teheránu, 
stanovující, že „  (…) plné užívání občanských a politických práv [je]nemožné bez užívání práv ekonomických, 
sociálních a kulturních. Dosažení trvalého pokroku při implementaci lidských práv předpokládá racionální a účinnou 
národní a mezinárodní politiku ekonomického a sociálního rozvoje“. Viz. Proclamation of Teheran, Final Act of the 
International Conference on Human Rights [online]. Teherán, 22. dubna až 13.  května 1968, U.N. Doc. A/CONF. 
32/41 at 3 (1968). [cit. 2020-3-5]. Bod 13. Dostupné z: http://hrlibrary.umn.edu/instree/l2ptichr.htm 
51 Vídeňská deklarace a akční plán (1993) přijatý na Světové konferenci o lidských právech ve Vídni 25. června 1993.  
52 Vienna Declaration and Programme of Action [online]. [cit. 2019-12-9]. Bod 5. Dostupné z: 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx 
53 Human Rights Principles [online]. UNFPA, 2005 [cit. 2019-12-12]. Dostupné z: 
https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles 
54 ANTHONY, Dorothea. Indivisibility of Human Rights: A Theoretical Critique [online]. University of Technology, 
Sydney, 2010 [cit. 2019-12-9]. s. 10. Dostupné z: 
https://www.uts.edu.au/si-tes/default/files/law-form-dorothea-anthony.pdf 
55 MUIŽNIEKS, Niels. Human Rights in Europe: From Crisis to Reneval? [online]. Council of Europe, 2017 [cit. 2019-
12-9]. s. 12. Dostupné z: 
https://rm.coe.int/human-rights-in-europe-from-crisis-to-renewal-/168077fb04 

http://hrlibrary.umn.edu/instree/l2ptichr.htm
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx
https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles
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volebního práva.56 Zvláštní zpravodaj OSN zdůraznil provázanost tohoto práva se samotným 

právem na život.  “(..) [P]rávo na život nemůže být odděleno od práva na bezpečené místo k životu, 

a právo na bezpečné místo k životu má smysl pouze v kontextu práva na život v důstojnosti a bezpečí 

(…),¨.”57 Dle odhadů se přitom bez domova v současnosti nachází zhruba 150 miliónů lidí, obydlí 

1.8 biliónu lidí nesplňuje požadavky na adekvátní bydlení a každý rok je zhruba 15 miliónů lidí 

podrobeno  nucenému vystěhování.58 Nicméně i přes tuto situaci bývá právo na adekvátní bydlení 

v mnoha případech spíše než jako lidské právo chápáno jako určitá “politická aspirace“.59  Jak v 

občanské společnosti tak mezi vládami států stále přetrvává značná nejasnost ohledně toho, co 

přesně by komplexní a efektivní implemetace tohoto práva měla znamenat.60  

Nakonec i přes teoretické zdůrazňování rovnosti všech lidských práv stále platí, že v praxi 

sociální práva požívají, nejen na úrovni Rady Evropy, celkově slabší ochrany než práva politická 

a občanská. Za této situace by možnost Úmluvy poskytnout určitou míru ochrany i v oblasti 

sociálních práv mohla být pojímána jako pozitivní jev, jelikož by to alespoň částečně vedlo k 

dorovnání přetrvávajícího deficitu jejich ochrany a přispělo by to k praktickému uplatnění principu 

nedělitelnosti lidských práv. Faktem ale zůstává, že k respektování sociálních práv se v Úmluvě 

smluvní strany, až na zmíněné výjimky, výslovně nezavázaly. Z judikatury Soudu je nicméně 

patrné, že ESLP odmítl pojímat absenci sociálních práv jako kategorický zákaz působnosti v této 

oblasti. V následujících kapitolách budou uvedeny metody, které Soud k dovození a ospravedlnění 

existence závazků také v oblasti sociálních práv při poskytování ochrany zakotveným občanským 

a politickým právům nejčastěji používá. 

 

 

 

 
56 Fact Sheet No. 21, The Human Right to Adequate Housing.  Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights [online] 2009 [cit. 2020-3-10]. s. 9. Dostupné z: https://www.refworld.org/docid/479477400.html 
57 Adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living. United Nations General 
Assembly [online]. 8. 8. 2016 [cit. 2020-3-5]. s. 2. Dostupné z: 
https://www.refworld.org/docid/57d29fdd4.html 
58 Guidlines for the Implementation of the Right to Adequate Housing. United Nations General Assembly [online]. 
26. 12. 2019 [cit. 2020-3-10]. s. 3 bod 2. Dostupné z: https://undocs.org/A/HRC/43/43 
59 Adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living. United Nations General 
Assembly [online]. 8. 8. 2016 [cit. 2020-3-5]. s. 2. Dostupné z: 
https://www.refworld.org/docid/57d29fdd4.html 
60 Guidlines for the Implementation of the Right to Adequate Housing. United Nations General Assembly [online]. 
26. 12. 2019 [cit. 2020-3-10]. s. 3 bod 7. Dostupné z: https://undocs.org/A/HRC/43/43 

https://www.refworld.org/docid/479477400.html
https://www.refworld.org/docid/57d29fdd4.html
https://undocs.org/A/HRC/43/43
https://www.refworld.org/docid/57d29fdd4.html
https://undocs.org/A/HRC/43/43
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2. Principy užívané Soudem při dovozování závazků v oblasti sociálních práv 

Evropská Úmluva je jako mezinárodní smlouva jejímž smyslem je garantovat minimální 

standard ochrany lidských práv, navíc na úrovni několika desítek ekonomicky, sociálně a kulturně 

rozmanitých států, pochopitelně formulována poměrně obecně. V Úmluvě se například dočteme, 

že pod záštitou článku 8. se nachází soukromý a rodinný život, obydlí a korespondence. Co přesně 

ale například pojem “soukromý život” zahrnuje, a v jakém rozsahu mu je tedy Úmluvou 

poskytována ochrana, je otázkou, na kterou v ní odpověď již nenajdeme. Orgánem, jehož úkolem 

je obsah jednotlivých práv blíže vyložit a stanovit, které konkrétní zájmy jsou předmětem jejich 

ochrany, je Soud.61 Jak ESLP sám uvedl: “jeho rozsudky neslouží pouze k rozhodování 

předložených případů, ale, v obecnější rovině, také k objasňování, ochraně a rozvoji pravidel 

stanovených Úmluvou.”62 A právě zde se nalézá prostor pro interpretaci zakotvených práv a svobod 

ve všech jejich aspektech v souladu s principem nedělitelnosti lidských práv, a to i přes absenci 

výslovného zahrnutí některých z nich do Úmluvy. Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, 

lidská práva všech kategorií jsou vzájemně provázaná, a proto ani naplnění občanských a 

politických práv zakotvených v Úmluvě nelze dosáhnout zcela nezávisle na naplnění lidských práv 

dalších kategorií. Pokud jde konkrétně o práva sociální, soudce ESLP Dr. Georgios A. Serghides 

uvedl, že sociální a ekonomická práva můžeme ve vztahu k právům politickým a občanským 

považovat za druhou stranu téže mince, přičemž určité sociální aspekty je možné dohledat téměř u 

všech práv přiznaných Úmluvou.63 Jako metody, které k jejich identifikování používá Soud 

nejčastěji, uvádí Dr. Serghides tři, a to:  

 

• princip zaručení praktických a efektivních práv  

• princip pozitivních závazků  

• princip pojetí Úmluvy jako živoucího instrumentu.64  

 

 
61 čl. 32(1) Úmluvy: „Pravomoc Soudu se vztahuje na všechny věci týkající se výkladu a použití Úmluvy a Protokolů k 
ní, které jsou Soudu předkládány podle ustanovení článků 33, 34, 46 a 47.“ 
62 Konstantin Markin proti Rusku, rozhodnutí ze dne 22. března 2012, § 89, Č.s. 30078/06. 
63 SERGHIDES, Georgios A. Social and Economics Rights Under the European Convention on Human Rights and Their 
Protection in Times of Crisis. [online]. Projev pronesený na UCLN Kypr, 2. března 2018. [cit. 2019-12-9]. s. 4. 
Dostupné z: 
http://www.uclancyprus.ac.cy/wp-content/uploads/2018/05/Speech_Judge_Serghides.pdf 
64 Tamtéž. 

http://www.uclancyprus.ac.cy/wp-content/uploads/2018/05/Speech_Judge_Serghides.pdf
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2.1 Princip zaručení praktických a efektivních práv 

Princip efektivity Soud výslovně definoval ve věci Airey proti Irsku.65 Stěžovatelka, která 

se před vnitrostátními soudy domáhala vydání rozhodnutí o manželské odluce, neměla dostatek 

finančních prostředků na získání právního zastoupení, a na jeho bezplatné poskytnutí neměla dle 

tehdy platné úpravy nárok. Reálně pro ni tedy neexistovala žádná možnost, jak by mohla právní 

pomoc pro dané řízení získat. Před ESLP proto namítala, že v důsledku příliš vysokých nákladů 

řízení jí bylo odepřeno právo na přístup k soudu garantované v odstavci 1. článku 6. Úmluvy.66  

Jelikož v dotčeném typu řízení nebylo právní zastoupení účastníků před soudem povinné, 

dle vlády mohla stěžovatelka s žádostí o vydání rozhodnutí o manželské odluce předstoupit před 

soud bez asistence advokáta. Dle ESLP nebylo ale realistické očekávat, že by stěžovatelka byla 

schopna svůj případ sama řídit.  Došel k závěru, že za daných okolností, kdy se jednalo o řízení, 

jehož průběh se pro laika vyznačoval značnou náročností, nepředstavovala pouhá možnost 

předložit záležitost k soudu bez nároku na poskytnutí jakékoliv právní pomoci efektivní a účinný 

přístup garantovaný článkem 6. Slovy Soudu je “Úmluva [..] určena ke garantování práv, která 

nejsou teoretická nebo iluzorní, ale práv, která jsou praktická a efektivní.”67 Smyslem principu 

efektivity je tedy zaručit, že práva přiznaná Úmluvou nebudou pouhými deklaracemi na papíře, 

jejichž přínos by byl v praktické rovině pro adresáty nulový.  

Naplnění principu efektivity může vzhledem k principu nedělitelnosti lidských práv vést k 

přesahu do sféry sociální. I k této skutečnosti se Soud v rozhodnutí Airey vyjádřil. Irská vláda 

vyslovila přesvědčení, že Soud by neměl Úmluvu interpretovat způsobem, kterým by bylo 

sledováno dosahování ekonomického a sociálního rozvoje ve smluvních státech, jelikož k němu by 

nemělo docházet v důsledku rozhodnutí Soudu, ale prostřednictvím progresivního vývoje v 

jednotlivých společnostech. ESLP nicméně uvedl, že není možné stanovit takto nepropustitelnou 

hranici mezi právy sociálními na jedné straně, a právy politickými a občanskými, zakotvenými v 

Úmluvě, na straně druhé. “Soud si je vědom, že realizace sociálních a ekonomických práv je z velké 

 
65 Airey proti Irsku, rozhodnutí ze dne 9. října 1979, č.s. 6289/73. 
66„Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a 
nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o 
oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost 
mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní 
bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života 
účastníků, anebo v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, 
veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti.“ 
67 Airey proti Irsku, rozhodnutí ze dne 9. října 1979, § 24, č.s. 6289/73. 
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části závislá na – zejména finanční – situaci, v níž se daný stát nachází. Na druhou stranu, Úmluva 

musí (…) poskytovat jednotlivcům skutečnou a praktickou ochranu v oblastech, kterými se 

zabývá.”68 Ačkoliv si je Soud vědom, že Úmluva se zaobírá zejména právy občanskými a 

politickými, bere v potaz, že mnohé z těchto práv v sobě zahrnují implikace sociální a ekonomické 

povahy. Pouhá skutečnost, že interpretace některého z práv přiznaných Úmluvou může mít určité 

důsledky i pro oblast sociálních práv, není dle Soudu samo o sobě důvodem pro její odmítnutí.69  

 

2.2 Princip pozitivních závazků 

Aby byla přiznaná práva skutečně chráněna a naplněna, může být nezbytné, aby stát vyvinul 

určitou aktivitu. Dle čl. 1 Úmluvy “Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejich 

jurisdikci, práva a svobody uvedené v Hlavě I této Úmluvy.“ Pojem “přiznávají” (“secure”) v sobě 

dle výkladu Soudu zahrnuje jak negativní, tak pozitivní povinnosti. Každý z hmotných článků 

Úmluvy zakládá smluvní straně povinnost vyvinout adekvátní činnost v rozsahu nezbytném k 

tomu, aby byla všem osobám v její jurisdikci poskytnuta ochrana před nezákonným zásahem do 

garantovaných práv. Není přitom rozhodné, zda je takový případný zásah důsledkem jednání 

státních orgánů, jiných jednotlivců či přírodních sil. Dle principu pozitivních závazků jsou tedy i 

občanská a politická práva zakotvená v Úmluvě přes svůj primárně negativní charakter schopná 

generovat pozitivní závazky spočívající v činnosti smluvní strany.  

Schopnost Úmluvy zakládat pozitivní závazky nebyla smluvními stranami přijímána od 

počátků bez námitek. V tzv. Belgickém jazykovém případu70 interpretovala belgická vláda Úmluvu 

jako dokument celkově inspirovaný klasickou koncepcí svobod, který na smluvní strany ukládá v 

zásadě pouze čistě negativní závazky, a proto ani z první věty článku 2 protokolu č. 1 zakotvující 

právo na vzdělání nemohly dle jejího názoru vyplývat žádné pozitivní povinnosti.71 Dle vlády tak 

článek 2. protokolu č. 1 ukládal pouze povinnost “nedělat nic.”72 Tento argument podpořila navíc 

 
68 Tamtéž, § 26. 
69 Tamtéž. 
70 Belgický jazykový případ / Case „relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in 

Belgium” rozhodnutí ze dne 23. července 1968, Č.s. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64. 
71 Tamtéž., str. 17.  
72 Belgický jazykový případ / Case „relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in 
Belgium” rozhodnutí o předběžné námitce ze dne 9. února 1967, str. 17,  Č.s. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 
1994/63; 2126/64. 
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skutečností, že konkrétně právo na vzdělání je, na rozdíl od ostatních práv zakotvených v Úmluvě, 

formulováno negativně.73  

Soud v této souvislosti uvedl, že smluvní strany se vzhledem k negativní formulaci věty 

první opravdu nezavázaly k přiznání práva na vzdělání, které by jim ukládalo povinnost dotovat či 

na vlastní náklady zřizovat vzdělávací instituce určitého typu nebo úrovně. Avšak ani negativní 

formulace práva na vzdělání stále neznamená, že z této věty automaticky nemohou vyplývat žádné 

pozitivní povinnosti. Stále se jedná o hmotné ustanovení zakotvující právo, na které se vztahuje 

povinnost smluvních stran uložená článkem 1 Úmluvy. Dle interpretace Soudu tedy Úmluva v 

první řadě zaručuje právo na přístup k již existujícím vzdělávacím institucím. Jinými slovy tedy 

ukládá smluvním stranám povinnost nebránit osobám v přístupu ke vzdělání, což v podstatě 

odpovídá interpretaci vlády “nic nedělat.” Tím ale není obsah tohoto práva zcela vyčerpán. Aby 

byl jeho výkon skutečně efektivní, je nutné zajistit, aby z něj mohli adresáti čerpat praktický užitek. 

Z toho důvodu Soud stanovil, že nezbytnou součástí práva na vzdělání je rovněž právo na oficiální 

uznání dosaženého vzdělání.74 Dokonce i přes negativní formulaci v sobě tedy věta první článku 2 

protokolu č. 1 zahrnuje dle interpretace Soudu pozitivní povinnost, a argument, že Úmluva je jako 

instrument garantující základní svobody schopná generovat pouze negativní závazky, před Soudem 

neobstál.  

Judikatura postupně směřovala k rozšiřování tohoto principu. “V minulosti byla existence 

pozitivních závazků spíše výjimkou. Dnes však již těžko najdeme v Úmluvě a Protokolech nějaké 

právo, u něhož by ESLP nedovodil nějaký pozitivní závazek.”75 V dnešní době již není zpravidla 

problémem otázka legitimity samotné existence pozitivních závazků, ale spíše jejich rozsahu. 

Judikatura v každém případě dokládá, že vyžaduje-li to efektivní ochrana zakotvených práv, mohou 

být pozitivní povinnosti dovozovány i v oblasti práv sociálních. Jako příklad lze uvést interpretaci 

článku 2 garantující právo na život ve věci Renolde proti Francii.76  

Tento případ se týkal okolností sebevraždy psychicky nemocného muže ve vazební věznici. 

Ačkoliv pan Renolde projevoval myšlenky na sebevraždu, nesouvisle se vyjadřoval a trpěl 

 
73 „Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání.“ 
74 Belgický jazykový případ / Case „relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in 
Belgium” rozhodnutí ze dne 23. července 1968, str. 28 bod 4, Č.s. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 
2126/64. 
75 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, Velké komentáře, s. 83. 
76 Renolde proti Francii, rozhodnutí ze dne 16. října 2008, Č.s. 5608/05. 
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halucinacemi, žádný z lékařů ani zaměstananců věznice nekontroloval, zda skutečně bere 

podávanou medikaci. Soud upozornil, že: ,,první věta článku druhého77 nařizuje státu nejen zdržet 

se úmyslného a nezákonného zbavení života, ale také učinit náležité kroky k ochraně životů osob v 

jejich jurisdikci.”78 Dle okolností může mít tato povinnost také podobu učinění preventivních 

opatření k ochraně života jednotlivce i před ním samým.79 Ačkoliv byl zdravotní stav pana 

Renoldeho při jeho pobytu ve vazbě vzat v potaz tím, že mu byla poskytnuta určitá zdravotní péče 

a dozor, Soud podniknutá opatření nepovažoval vzhledem k okolnostem případu za dostačující. 

Dle Soudu: ,,vzhledem k tomu, že odpovědné osoby nenařídily přijetí pana Renolde do 

psychiatrické léčebny, měly mu minimálně poskytnout zdravotní péči odpovídající závažnosti jeho 

zdravotního stavu.”80 Přestože Úmluva v žádném ze svých článků výslovně nezavazuje státy k 

poskytnutí zdravotní péče v jakékoliv míře či formě, může být její poskytnutí v konkrétních 

případech přesto vyžadováno, je-li to považováno za nezbytné k efektivní ochraně některého ze 

zakotvených práv.81 „V citované věci jsou sociální práva pozitivního obsahu, jako je právo na 

zdravotní péči a sociální služby, vnímána jako neoddělitelná součást práva na život.“82 ESLP tak 

došel nakonec k závěru, že se státu nepodařilo naplnit pozitivní povinnost ochránit život pana 

Renoldeho uloženou článkem 2. Úmluvy.83   

Jako jiný příklad, kdy selhání smuvní strany naplnit pozitivní závazky dotýkající se oblasti 

sociálních služeb vedlo k porušení článku 2., lze uvést případ Nencheva a ostatní proti Bulharsku.84 

Na přelomu let 1996 a 1997 došlo k úmrtí dětí nacházejících se v péči státního zařízení určeného 

pro děti s mentálním a tělesným postižením. Jelikož v důsledku ekonomické krize ztratily peníze 

vyčleněné na provoz tohoto zařízení reálnou hodnotu, nebyly úřady schopné zajistit dostatečné 

finanční prostředky na pokrytí nákladů na stravu, teplo či zdravotní péči.  Ačkoliv ředitelka domova 

veřejné orgány o kritické situaci opakovaně informovala, než byla danému zařízení nakonec 

 
77 „Právo každého na život je chráněno zákonem.“  
78 Renolde proti Francii, rozhodnutí ze dne 16. října 2008, § 80, Č.s. 5608/05. 
79 Tamtéž., § 81 
80 Tamtéž, § 89 
81 Jako další rozhodnutí, v nichž bylo shledáno porušení Úmluvy z důvodu nedostatečné zdravotní péče poskytnuté 
osobám v detenci, lze uvést případy Vasyukov proti Rusku, rozhodnutí ze dne 5. dubna 2011, Č.s 2974/05, Paladi 
proti Moldavsku, rozhodnutí ze dne 10. března 2009, Č.s. 39806/05, Amirov proti Rusku, rozhodnutí ze dne 27. 
listopadu 2014, Č.s. 51857/13 či McGlinchey a ostatní proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 29. dubna 
2003, Č.s. 50390/99. 
82 BOUČKOVÁ, Pavla. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium, 2009. Téma (Auditorium), s. 27. 
83 Renolde proti Francii, rozhodnutí ze dne 16. října 2008, § 110, Č.s. 5608/05. 
84 Nencheva a ostatní proti Bulharsku, rozhodnutí ze dne 18. června 2013, Č.s. 48609/06. 
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finanční pomoc poskytnuta, zemřelo již v důsledku zimy, nedostatečné stravy a zdravotní péče 

patnáct chovanců. Dle rozhodnutí Soudu došlo k porušení článku 2., jelikož veřejné orgány 

nepřijaly nezbytná opatření, ačkoliv byly s nebezpečím, které pro životy dětí hrozilo, srozumněny. 

“Soud (…) [s]hledal, že na pozadí přicházející kruté zimy a ekonomické krize měly orgány k 

dispozici určité informace o ohrožení života dětí nedostatečným vytápěním, výživou a nedostatkem 

léčiv již od září 1996 (…) [p]řesto však odpovědné úřady nepodnikly účinné kroky k vyřešení 

situace, v důsledku čehož mezi prosincem 1996 a březnem 1997 15 dětí zemřelo. V tomto ohledu 

proto došlo k porušení článku 2 Úmluvy.”85 Z tohoto rozhodnutí tedy vyplývá, že za určitých 

okolností může selhání smluvní strany přijmout náležitá opatření směřující k poskytnutí dostatečné 

stravy, tepla a zdravotní péče vést k porušení práva na život chráněného článkem 2. Úmluvy.  

 

2.3 Princip pojetí Úmluvy jako živoucího instrumentu 

Katalog práv a svobod přiznaný Úmluvou poskytuje minimální standard ochrany lidských 

práv v Evropě, který ovšem není Soudem pojímán jako rigidní. Jeho zvyšování naopak považuje 

za jeden z cílů systému Úmluvy.86 Již v její preambuli se hovoří nejen o ochraně, ale také o “dalším 

rozvoji lidských práv a svobod“ a o “podniknutí prvních kroků”. Od vstoupení Úmluvy v platnost 

uplynulo již téměř 70 let a je přirozené, že evropská společnost za tuto dobu prošla, a nadále bude 

procházet, určitým vývojem, přičemž pohledy na různé otázky společenského života se budou 

měnit.87 Vedle toho nelze opomíjet ani technologický pokrok, který může, přes svůj přínos, pro 

oblast lidských práv představovat nové hrozby, jež nemohly být několik desetiletí nazpět 

předvídány.88  

V souvislosti s tímto vývojem se může měnit také názor na úroveň standardu, který by měl 

být Úmluvou garantován. Pokud by tento vývoj nebyl brán při aplikaci Úmluvy v potaz, stala by 

se dříve či později zastaralým instrumentem neschopným poskytnout svým adresátům náležitou 

ochranu. Aby k takové situaci nedošlo, používá Soud při výkladu a aplikaci Úmluvy tzv. princip 

evolutivního výkladu, který poprvé formuloval v rozhodnutí Tyrer proti Spojenému království.89 

 
85 Anotace rozsudku ze dne 18. června 2013 ve věci č. 48609/06 – Nencheva a ostatní proti Bulharsku. Ministerstvo 
spravedlnosti České republiky [cit. 2020-3-4]. Dostupné z: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-161300%22]} 
86 Konstantin Markin proti Rusku, rozhodnutí ze dne 22. března 2012, § 89, Č.s. 30078/06. 
87 V této souvislosti lze zmínit například vývoj konceptu „rodiny“ v evropské společnosti.  
88 V této souvislosti lze zmínit například používání DNA profilů či moderních sledovacích zařízení v trestním řízení. 
89 Tyrer proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 25. dubna 1978, Č.s. 5856/72. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-161300%22]}
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Úmluvu v něm označil za “živoucí instrument, (…) který musí být interpretován ve světle 

současných podmínek.”90 Ačkoliv se ESLP obecně snaží o zachování konzistence judikatury, 

pojetí Úmluvy jako živoucího instrumentu nechává do budoucna otevřené dveře pro možnost 

poskytnout ochranu i v oblastech, ve kterých byla dříve odmítnuta. Soud v této souvislosti uvedl, 

že “ačkoliv není formálně vázán svými předchozími rozhodnutími, je v zájmu právní jistoty, 

předvídatelnosti a rovnosti před zákonem neodchylovat se bez dobrého důvodu od precedentů 

stanovených v dřívějších případech. Nicméně jelikož Úmluva je především systémem ochrany 

lidských práv, Soud musí přihlížet k měnícím se podmínkám v členských státech a zareagovat 

například na vznik nového konsensu co do dosahovaného standardu.”91 Úmluva za pomoci 

principu evolutivního výkladu tak nakonec může poskytovat ochranu i v oblastech, v nichž s tím 

smluvní státy při jejím přijetí nepočítaly.  „(…) Principy formulované na základě evolutivního 

přístupu zejména od konce devadesátých let minulého století propůjčují právům zaručeným 

Úmluvou původně sotva tušenou účinnost.“92  

Zvyšující se standard garantovaný Úmluvou lze vysledovat například u článku 3.93, 

zakotvující zákaz mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení či trestu, v kontextu případů 

týkajících se životních podmínek ve věznicích. V dřívějších rozhodnutích se Soud zdráhal 

konstatovat porušení článku 3. z důvodu neuspokojivých podmínek vězněných osob. Prvním 

případem, ve kterém Soud v této souvislosti porušení shledal, byla věc Dougoz proti Řecku.94 95 

Přestože ESLP nikde v tomto rozhodnutí nezmiňuje aplikaci doktríny evolutivního výkladu 

výslovně, fakticky ji uplatnil tím, že počínaje tímto rozhodnutím začal klást na smluvní strany 

v této oblasti vyšší požadavky vyžadované pro soulad s článkem 3. „Máme-li na paměti, že Soud 

se zdráhal konstatovat porušení článku 3. z důvodu špatných podmínek a nedostatečné zdravotní 

péče ve vězeních před rokem 2001, můžeme dojít k závěru, že to bylo právě použití doktríny 

živoucího instrumentu, které vedlo k tomuto vývoji, kdy vězeňské podmínky, které dříve nenaplnily 

 
90 Tamtéž, § 31 
91 Chapman proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 18. ledna 2001, §76, Čs. 27238/95 
92 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, Velké komentáře, s. úvod. 
93 „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.“ 
94 Dougoz proti Řecku, rozhodnutí ze dne 6. března 2001, Č.s. 40907/98. 
95 MAROCCHINI, Masa. Indivisibility and interdependence of human rights; should there be limits to the European 
Court of Human Rights reading significant socio-economic elements into Convention rights? [online].  University of 
Dundee, 2012. [cit. 2020-3-4]. s.81. Dostupné z: 
https://discovery.dundee.ac.uk/ws/portalfiles/portal/1619338/MMarochini_final_revised.pdf 

https://discovery.dundee.ac.uk/ws/portalfiles/portal/1619338/MMarochini_final_revised.pdf
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minimální úroveň závažnosti potřebné k porušení článku 3., ji dnes naplňují.“96 Vlivem aplikace 

evolutivního výkladu může být tedy zacházení, které dříve nebylo judikaturou vnímáno jako 

odporující Úmluvě, postupem času za takové považováno. Ve vztahu k článku 3. Soud také 

výslovně upozornil, že zacházení, které bylo dříve pokládáno za nelidské či ponižující, může 

vzhledem k zvyšujícím se požadavkům na standard poskytovaný v oblasti lidských práv 

v budoucnu představovat mučení.97 Jedná se tedy o pojmy, které nelze definovat s konečnou 

platností a jejich obsah podléhá neustálému vývoji. 

V kontextu článku 3. a životních podmínek vězněných osob se v souvislosti se zvyšujícím 

standardem lidských práv dostala do pozornosti Soudu také otázka zdravotní péče poskytované 

v těchto institucích. Jako příklad lze uvést rozhodnutí Soudu ve věci Price proti Spojenému 

království.98 Stěžovatelce, která vedle jiných zdravotních komplikací postrádala všechny končetiny 

a trpěla problémy s ledvinami, byl uložen trest odnětí svobody v délce sedmi dnů za pohrdání 

soudem. Výkon trestu byl nařízen okamžitě, aniž by soud vzal ve svém rozhodnutí v potaz zvláštní 

potřeby paní Price a zajistil její umístění v prostředí adekvátnímu jejímu zdravotnímu stavu. První 

noc strávila v cele policejní stanice. Přivolaný lékař uvedl, že stěžovatelka nemohla použít 

standardní postel a byla tudíž nucená spát v invalidním křesle. Také upozornil, že cela je pro osobu, 

která se nemůže volně pohybovat a trpí problémy s ledvinami, příliš studená. Zaměstnanci policejní 

stanice ovšem neučinili adekvátní opatření k nápravě nevyhovujících podmínek a stěžovatelka zde 

zůstala do druhého dne, kdy byla přemístěna do věznice. Ve věznici nebyla paní Price například 

schopná dosáhnout na umyvadlo či toaletu, a vyžadovala proto časově náročnou asistenci při 

zajišťování osobní hygieny. Protože zdravotní sestra nemohla stěžovatelku sama unést, asistoval 

při výkonu péče o osobní hygienu stěžovatelky mužský personál, což pociťovala jako extrémně 

ponižující zacházení.99 V důsledku problémů s přístupem k toaletě a nedostatečného pitného 

režimu musela stěžovatelka před propuštěním nakonec podstoupit katetrizaci. Soud uvedl, že i když 

v tomto případě nebyl žádný úmysl záměrně stěžovatelku ponížit, držení vážně postižené osoby 

v podmínkách, kdy je vystavena nebezpečnému chladu, hrozí jí riziko vzniku proleženin z důvodu 

nevhodné postele a není pro ni možné jít bez větších komplikací na toaletu a udržovat čistotu, je 

 
96 Tamtéž, s.55. 
97 Selmouni proti Francii, rozhodnutí ze dne 28. července 1999, § 101, Č.s. 25803/94. 
98 Price proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 10. července 2001, Č.s. 33394/96. 
99 Tamtéž, § 28. 
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ponižujícím zacházením, které je v rozporu s článkem 3. Úmluvy.100 Podobně jako ve věci Renolde 

proti Francii byl také v tomto případě požadavek na poskytnutí určité zdravotní péče a sociálních 

služeb již interpretován jako součást článku 3.  

Jako příklad výslovného uplatnění principu evolutivního výkladu lze uvést rozsudek ve věci 

Demir a Baykara proti Turecku101 zabývající se právem státních úředníků sdružovat se na ochranu 

svých zájmů v odborových organizacích. Soud v tomto rozhodnutí rozšířil rozsah zájmů 

chráněných odstavcem prvním článku 11102 také o aspekt kolektivního vyjednávání, který dle 

dřívějších rozhodnutích pod ochranu tohoto článku nespadal. V jednom z těchto dřívějších 

rozsudků z roku 1976103 Soud uvedl, že: „(..) ačkoli článek 11 odstavec 1 prezentuje svobodu 

odborového sdružování jako jednu z forem, či jako zvláštní aspekt, svobody sdružování, tento 

článek nezajišťuje žádné konkrétní zacházení s odbory, nebo jejich členy, ze strany státu, jako 

například právo na to, že by s nimi měl stát uzavřít jakoukoli kolektivní dohodu. Nejenže takové 

právo není v článku 11 odstavci 1 zmíněno, nemůže být ani řečeno, že by jej všechny smluvní státy 

zahrnuly do svého vnitrostátního práva či praxe, nebo že by bylo nezbytné pro efektivní požívání 

svobody sdružovat se v odborových organizacích. Nejedná se tudíž o prvek, který by byl nutně 

spjatý s právem garantovaným Úmluvou.“104  

Ve věci Demir a Baykara, o níž Soud rozhodoval o 32 let později, tento přístup již 

přehodnotil. Vzal přitom v potaz vývoj, ke kterému za tuto dobu v oblasti pracovního práva 

došlo.105 ESLP došel k závěru, že: „(…) s ohledem na vývoj pracovního práva, jak na mezinárodní, 

tak na národních úrovních, a na praxi smluvních stran v této oblasti, právo kolektivně vyjednávat 

se zaměstnavatelem se, v principu, stalo jedním ze základních prvků ‚práva zakládat a sdružovat 

se v odborových organizacích na ochranu svých zájmů‘ zahrnutých v článku 11 Úmluvy (…)“106 

ESLP v tomto rozhodnutí výslovně odkázal na princip pojetí Úmluvy jako živoucího instrumentu, 

který musí reagovat na zvyšující se standard vyžadovaný v oblasti ochrany lidských práv,107 a 

 
100 Tamtéž, § 30. 
101 Demir a Baykara proti Turecku, rozhodnutí ze dne 12. listopadu 2008, Č.s. 34503/97. 
102 Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva 
zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo vstupovat do nich 
103 Swedish Engine Driver’s Union proti Švédsku, rozhodnutí ze dne 6. února 1976, Č.s. 5614/72. 
104 Tamtéž, § 39. 
105 Demir a Baykara proti Turecku, rozhodnutí ze dne 12. listopadu 2008, § 147 – 151, Č.s. 34503/97. 
106 Tamtéž, § 154. 
107 Tamtéž, § 146. 
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s jeho pomocí nakonec právo na kolektivní vyjednávání uznal jako jeden z prvků práva 

zakotveného v článku 11 Úmluvy. 

 

Výše uvedené principy Soudu v případě potřeby umožňují překonat hranici mezi 

přiznanými občanskými a politickými právy na jedné straně a dalšími kategoriemi práv na straně 

druhé. Identifikování sociálních aspektů zakotvených práv ovšem nelze pojímat jako postupné 

zahrnování sociálních práv jako takových do katalogu Úmluvy. K tomu by mohlo dojít pouze 

prostřednictvím stanoveného mechanismu spočívajícího v přijetí dodatkového protokolu k 

Úmluvě. Proces identifikace sociálních aspektů by zároveň neměl být smluvními stranami vnímán 

jako záměrné obcházení tohoto mechanismu, jelikož taková situace by mohla mít negativní dopad 

na jejich ochotu být Úmluvou nadále vázány. Z toho důvodu Soud také ustáleně judikuje, že 

sociální práva Úmluvou chráněna nejsou. Například ve věci Jazvinský proti Slovensku108 

stěžovatel mimo jiné namítal, že právo na práci, sociální zabezpečení a právo na ochranu zdraví 

nejsou na Slovensku respektovány, osobám v nouzi není v této oblasti poskytována dostatečná 

asistence a není tak respektována jejich důstojnost. ESLP v této souvislosti uvedl: „Soud 

připomíná, že Úmluva negarantuje, jako taková, právo na práci, právo na sociální zabezpečení či 

právo na ochranu zdraví. Tyto stížnosti jsou tudíž neslučitelné ratione materiae s Úmluvou (...)“109 

Na druhou stranu v judikatuře najdeme řadu rozhodnutí, ve kterých se zájmy spadajícími do těchto 

oblastí zabývá a nevylučuje, že se mohou nacházet v rozsahu působnosti jednotlivých článků 

Úmluvy. Nakonec se tedy například v rozhodnutí o nepřijatelnosti stížnosti ve věci Larioshina proti 

Rusku110 můžeme dočíst, že: „[d]le názoru Soudu stížnost ohledně zcela nedostatečné výše penze 

a dalších sociálních dávek může, z principu, založit konflikt s článkem 3. Úmluvy zakazující 

nelidské a ponižující zacházení.“111  

Ačkoliv pozornost Soudu věnovaná sociálním aspektům zakotvených práv je z pohledu této 

práce žádoucí ve smyslu dosažení skutečně efektivní ochrany a praktického uplatňování principu 

nedělitelnosti lidských práv, při bližším pohledu na judikaturu si nelze nevšimnout, že výsledkem 

je určitá nejasnost ohledně toho, v jakém rozsahu Úmluva těmto zájmům ochranu de facto 

 
108 Jazvinský proti Slovensku, rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 7. září 2000, Č.s. 33088/96, 52236/99, 52451/99, 
52453/99, 52455/99, 52457/99, 52459/99. 
109 Tamtéž, oddíl The Law, § 7(a). 
110 Larioshina proti Rusku, rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 23. dubna 2002, Č.s. 56869/00. 
111 Tamtéž, oddíl The Law, bod 3. 
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poskytuje. Nejasné vymezení obsahu jednotlivých práv poté může komplikovat schopnost 

smluvních stran předcházet jejich porušení. „[D]alo by se očekávat, že Soud bude dostatečně 

konkrétní při definování rozsahu Úmluvou přiznaných práv, a že bude informovat státy o tom, co 

se od nich očekává v socio-ekonomické oblasti tradičně nespadající do působnosti Úmluvy. 

V praxi, nicméně, tomu tak není. Soud je jasný pouze ohledně toho, co Úmluva nezaručuje. (..) 

Bližší pohled na judikaturu Soudu prozrazuje, že namísto definování „ekonomického a sociálního 

rozsahu“ zakotvených práv, například čl. 8. a čl. 1 protokolu č. 1, má Soud sklon vyhýbat se 

stanovení konkrétních práv a povinností v nich zahrnutých.“112 Tato situace je z velké části 

výsledkem komplikovaného postavení ESLP, jenž se na jedné straně snaží poskytovat 

v konkrétních případech efektivní ochranu, která, jak bylo ukázáno, může v řadě případů vést 

k určitým důsledkům pro oblast sociální a hospodářské politiky států, a zároveň přitom 

nerozšiřovat povinnosti smluvních stran plynoucí z Úmluvy nad rámec zakotvených práv a jako 

mezinárodní soud příliš nezasahovat do rozhodování států v oblasti rozdělování veřejných zdrojů. 

Z některých rozhodnutí je patrné, že dokonce ani v rámci senátů Soudu nepanuje v konkrétních 

případech vždy shoda na tom, zda lze přístup Soudu ještě interpretovat jako ochranu sociálních 

aspektů přiznaných práv vyžadovanou principem efektivity, či zda už jde o obcházení 

zakotvovacího mechanismu Úmluvy.113 V této souvislosti lze tedy jako nedostatek přístupu 

zvoleného Soudem vytknout určitou chaotičnost a nahodilost jeho rozhodnutí a z toho plynoucí 

nejasné vymezení obsahu zakotvených práv.114   

 

 

   

 

 

 

 

 
112 LEIJTEN, Ingrid: Defining the scope of economic and social guarantees in the case law of the ECtHR. In: BREMS, 
Eva, GERARDS, Janneke: Shaping rights in the ECHR.  New York: Cambridge University Press, 2013. s. 113 – 114.  
113 Viz. například odlišné stanovisko ve věci Béláné Nagy proti Maďarsku, rozhodnutí ze dne 13. prosince 2016, Č.s. 
53080/13, o kterém je blíže pojednáno v kapitole 4.2.1. 
114 K této problematice blíže například LEIJTEN, Ingrid: Defining the scope of economic and social guarantees in the 
case law of the ECtHR. In: BREMS, Eva, GERARDS, Janneke: Shaping rights in the ECHR.  New York: Cambridge 
University Press, 2013. 
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3. Právo na adekvátní bydlení v kontextu článku 8 Úmluvy 
Článek 8: 

1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence.  

2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se 

zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, 

hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany 

zdraví nebo morálky, nebo ochrany práv a svobod jiných.  

 

V případě článku 8. se jedná o právo relativní, tedy takové, jehož výkon může být omezen. 

Ne každý zásah do tohoto práva tedy automaticky znamená porušení Úmluvy. Soud musí posoudit, 

zda měl případný zásah základ ve vnitrostátním právu, zda jím bylo sledováno dosažení některého 

z legitimních cílů a zda šlo o zásah nutný v demokratické společnosti. Při splnění všech těchto 

podmínek se bude jednat o omezení, které je v souladu s Úmluvou. 

 Dále je na úvod vhodné uvést, že, pojem “obydlí“ je ve smyslu Úmluvy autonomním 

pojmem, jehož definice není nijak závislá na vymezení tohoto pojmu na úrovni národní legislativy. 

Při posuzování, zda lze určité místo považovat za obydlí, je pro Soud rozhodujícím kritériem 

existence dostatečné a trvalé vazby osoby k danému místu.115 Ani případná nelegálnost příbytků 

nepřekáží aplikaci článku 8. Například ve věci Buckley proti Spojenému království 116 vláda 

namítala neaplikovatelnost Úmluvy s odůvodněním, že karavany umístěné v rozporu s právními 

předpisy nejsou “obydlím”. Soud nicméně považoval za dostačující, že stěžovatelka si dotčený 

pozemek pořídila za účelem zřídit na něm své bydliště, žila zde takřka nepřetržitě a nic 

nenaznačovalo tomu, že by měla v úmyslu zřídit si bydliště na jiném místě.117 Díky principu 

autonomních pojmů se tak pod ochranou Úmluvy mohou nacházet například i příbytky, které byly 

postaveny bez patřičných povolení, karavany či kancelářské prostory atd.  

V následujících kapitolách budou rozebrána vybraná rozhodnutí Soudu týkající se ochrany 

práva na respektování soukromého a rodinného života, obydlí a korespodence, zakotveného v 

článku 8 Úmluvy, z hlediska jejich vztahu k sociálnímu právu na adekvátní bydlení, které je 

 
115 Gillow proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 24. listopadu 1986, § 46, Č. s. 9063/80. 
116 Buckley proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 29. září 1996, §80, Č.s. 20348/92. 
117 Tamtéž, § 54. 
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upraveno například v článku 31 Revidované Evropské sociální charty118 či v článku 11(1) 

MPHSKP.119 Cílem bude zjistit, nakolik Soud interpetuje článek 8. také v jeho sociálních 

souvislostech vztahujících se k právu na bydlení a zda, či do jaké míry, do něj v této oblasti zahrnul 

pozitivní povinnosti smluvních stran.  

 

3.1 Právo na adekvátní bydlení 

Aby bylo možné sociální aspekty vztahující se k právu na bydlení v judikatuře Soudu 

identifikovat, bude nejprve potřebné pojem “právo na bydlení” blíže vymezit. Výbor OSN pro 

hospodářská, sociální a kulturní práva (dále také “Výbor”) uvedl, že článek 11(1) MPHKP je nutné 

interpretovat jako právo na “adekvátní” bydlení. To nelze pojímat pouze ve smyslu práva “mít 

střechu nad hlavou”, ale je nezbytné jej vnímat v širším kontextu domova jako místa, kde může 

člověk žít v bezpečí, míru a důstojnosti.120 Jaké obydlí lze v konkrétních případech považovat za 

“adekvátní” je otázkou, která je ovlivněna mnoha faktory, ať už sociálními, kulturními, 

klimatickými, ekologickými a dalšími.121 Přesto v obecném komentáři č. 4 k článku 11(1) Výbor 

identifikoval několik konkrétnějších prvků, na které je při posuzování adekvátnosti bydlení vždy 

třeba brát zřetel, a blíže tak vymezil obsah tohoto práva.  

Mezi prvky identifikované Výborem patří právní jistota držby bydlení, dostupnost služeb a 

infrastruktury, finanční dostupnost bydlení a jeho kvalita z hlediska obyvatelnosti. Za adekvátní 

bydlení lze považovat totiž pouze takové, které je bezpečné, dostatečně prostorné a poskytuje 

náležitou ochranu před zimou, vlhkem, větrem či jinými nepříznivými vlivy. Mezi složky práva na 

adekvátní bydlení dále spadá otázka dosažitelnosti bydlení, a to zejména ve vztahu k příslušníkům 

znevýhodněných skupin obyvatel. Zvláštní potřeby těchto osob by měly být zohledněny v právních 

předpisech a při implementaci konkrétních politik v oblasti bydlení. Bydlení by mělo být adekvátní 

 
118 „S cílem zajistit účinné uplatnění práva na bydlení se smluvní strany zavazují přijímat opatření s cílem: 

1. podporovat dostupnost bydlení přiměřené úrovně; 
2. předcházet a omezovat bezdomovství s cílem jeho postupného odstranění; 

3. stanovit ceny bydlení tak, aby byly přístupné těm, kteří nemají dostatek prostředků. 
119 Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, 
zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek. Smluvní státy podniknou 
odpovídající kroky, aby zajistily uskutečnění tohoto práva, uznávajíce pro dosažení tohoto cíle zásadní důležitost 
mezinárodní spolupráce, založené na svobodném souhlasu.“ 
120 CESCR General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing. Office of the High Commissioner for Human Rights 
[online]. 13. 12. 1991 [cit. 2019-12-15]. Bod 7. Dostupné z:  
https://www.refworld.org/pdfid/47a7079a1.pdf 
121 Tamtéž, bod 8. 

https://www.refworld.org/pdfid/47a7079a1.pdf
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také z hlediska lokality. Měl by být například zajištěn přístup k pracovním příležitostem, školám, 

zdravotním či jiným sociálním službám. Nemělo by se nacházet v blízkosti znečištěných oblastí 

představujících zdravotní riziko. V neposlední řadě by mělo být adekvátní také z kulturního 

hlediska. Politiky týkající se bydlení by neměly bránit vyjádření kulturní identity a rozmanitosti, 

naopak by měly na jejich zachování dbát.122  

 

3.2 Moldovan a ostatní proti Rumunsku 

Jak bylo uvedeno v kapitole pojednávající o principu nedělitelnosti lidských práv, v centru 

všech lidských práv nalezneme jednotící prvek ve formě ochrany lidské důstojnosti. Sám Soud 

uvedl, že respekt k lidské důstojnosti a svobodě představuje samotné jádro Úmluvy.123 Ke vztahu 

mezi lidskou důstojností a neadekvátními bytovými podmínkami se vyjádřil ve věci Moldovan a 

ostatní proti Rumusku.124 ESLP v tomto případě došel k závěru, že nepříznivé podmínky, ve 

kterých stěžovatelé po více než deset let žili, ve spojení s některými dalšími okolnostmi tohoto 

případu “jim musely způsobit značné psychické utrpení, a tudíž ponížení jejich lidské důstojnosti a 

vyvolat v nich pocity potupy a méněcennosti.”125  

Celá situace začala, když skupina obyvatel vesnice Hadareni zapálila několik romských 

domů v odvetě za smrt muže, který byl zabit dříve téhož dne během potyčky se třemi muži romské 

národnosti. V průběhu pogromu zemřeli další 3 lidé a bylo zcela zničeno 13 romských obydlí. 

Rumunská vláda v reakci na tuto událost sice vyčlenila finanční prostředky určené k výstavbě 

nových domů, nicméně znovu postaveny byly pouze některé, a to navíc v tak špatné kvalitě, že 

byly prakticky neobyvatelné. Stěžovatelé, kteří v průběhu pogromu o svá obydlí přišli, byli v 

konečném důsledku během následujících let nuceni žít v žalostných podmínkách, například ve 

sklepech či stájích, a to včetně malých dětí a starých osob, což mělo mimo jiné neblahý vliv na 

jejich zdraví. 

Stěžovatelé namítali porušení článků 3 a 8 Úmluvy s tvrzením, že vláda nesplnila pozitivní 

povinnosti, které jí z těchto článků za dané situace vyplývaly. Vláda se naopak výslovně zřekla 

jakékoliv odpovědnosti za samotné zdevastování domů, a proto v této souvislosti popřela existenci 

 
122 Tamtéž, bod 8. 
123 Pretty proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 29. července 2002, § 65, Č. s. 2346/02. 
124 Moldovan a ostatní proti Rumunsku, rozhodnutí ze dne 12. července 2005, Č.s. 41138/98 a 64320/01. 
125 Tamtéž, § 110. 
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závazků vyplývajících z článku 3.126 Pokud šlo o životní podmínky, ve kterých se stežovatelé po 

zničení domů nacházeli, hájila se argumentem, že článek 8. nezakládá smluvním stranám žádnou 

povinnost poskytnout obydlí osobám v nesnázích a jakékoliv případné pozitivní povinnosti z něj 

plynoucí již byly splněny poskytnutým příspěvkem na novou výstavbu.127  

Důležitou okolností tohoto případu bylo, že na násilnostech a zničení domů se vedle 

řadových občanů podílelo i několik příslušníků policie. Vzhledem k tomu, že jednání policistů jako 

úředních osob mělo přímé dopady na práva stěžovatelů, Soud stanovil, že vláda nesla odpovědnost 

za životní podmínky, ve kterých se stěžovatelé v důsledku těchto událostí nacházeli.128 ESLP 

zároveň neměl pochybnosti o tom, že následky těchto událostí, kdy stěžovatelé byli vyštváni ze 

svých domovů a poté nuceni často se stěhovat a přebývat v nevyhovujích podmínkách, 

představovaly zásah do práva na respektování soukromého a rodinného života a obydlí.129 ESLP 

se tedy zabýval otázkou, zda stát za této situace učinil adekvátní kroky směřující k zamezení 

dalšího porušování práv stěžovatelů. V této souvislosti vzal mimo jiné v úvahu velmi špatnou 

kvalitu nově postavených domů, kterým například chyběly části střech či měly velké mezery mezi 

okny a zdmi, a přihlédl rovněž k faktu, že tři domy nebyly vůbec postaveny. Tyto skutečnosti, 

společně s dalšími aspekty týkajícími se zejména diskriminace, které byli stěžovatelé v průběhu 

řízení před vitrostátními orgány vystaveni, dle názoru Soudu ve svém souhrnu vyjadřovaly postoj 

veřejných činitelů vůči stěžovatelům jako příslušníkům romského etnika, který umocňoval jejich 

nejistotu, a tento postoj již sám o sobě založil porušení jejich práva na respektování soukromého a 

rodinného života a obydlí.130 Navíc po zvážení okolností celého případu došel k závěru, že “životní 

podmínky stěžovatelů a rasová diskriminace, které byli veřejně podrobeni způsobem, jakým byly 

jejich stížnosti různými veřejnými orgány vyřizovány, zakládají zásah do jejich lidské důstojnosti, 

který vzhledem ke specifickým okolnostem tohoto případu, představuje ”ponižující zacházení” ve 

smyslu čl. 3 Ú.”131  

Soud tedy shledal porušení obou článků, přičemž jedním z faktorů zakládajících s Úmluvou 

neslučitelný zásah do rodinného a soukromého života a obydlí a naplňující ponižující zacházení 

představovaly bytové podmínky a jejich vliv na zdraví a blahobyt stěžovatelů, za které nesla 

 
126 Tamtéž, § 91. 
127 Tamtéž, § 91. 
128 Tamtéž, § 104. 
129 Tamtéž, § 105. 
130 Tamtéž, § 108. 
131 Tamtéž, § 114 
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odpovědnost rumunská vláda, která nepodnikla k nápravě této situace náležité kroky. Pouhé 

poskytnutí finančních prostředků a následná výstavba neobyvatelných domů nebyla Soudem 

považována za dostačující. Ačkoliv tedy znění článku 8., či jakéhokoliv jiného článku, skutečně 

výslovně nezakládá povinnost smluvních stran poskytnout osobám v nouzi přístřeší, lze na tomto 

případě vidět, že za určitých okolností může být podniknutí náležitých kroků směřujících k 

vyřešení bytových potřeb po smluvní straně přesto vyžadováno. Významným faktorem v této 

souvislosti bude, zda státní orgány nesou odpovědnost za ztrátu obydlí stěžovatelů.  

K Soudu byly podány další stížnosti, například ve věci Gergely132 či Kalanyos133, směřující 

proti rumunské vládě a spočívající v obdobných skutkových okolnostech. Ačkoliv stěžovatelé i v 

těchto případech požadovali projednání merita věci před Soudem mimo jiné z důvodu, že by tím 

bylo poukázáno na systematické nedostatky v soudním systému Rumunska ve vztahu k ochraně 

práv Romů a na nové formy diskriminace v oblasti přístupu k veřejným službám,134 Soud tyto 

stížnosti vyškrtl v souladu s § 37 (1) Úmluvy135 s odůvodněním, že o skutkově obdobném případu 

již bylo rozhodnuto a  vláda v prohlášení uznala, že i v těchto případech skutečně došlo k porušení 

Úmluvy.  

V důsledku těchto rozhodnutí se Rumunská vláda, vedle poskytnutí finančního odškodnění 

stěžovatelům, zavázala také k podniknutí kroků vedoucích k boji proti diskriminaci romského 

obyvatelstva. Jeden z těchto kroků představoval závazek na implementaci programů směřujících k 

renovaci bydlení a prostředí v dotčených komunitách.136 Na tomto případě lze vidět, že snaha 

napravit důsledky porušení Úmluvy a předcházet dalším případným porušením může mít praktický 

vliv na aktivitu smluvních stran i v oblasti sociálních programů. Tímto způsobem tak může Úmluva 

ve výsledku vést ke zlepšení životních podmínek a k většímu respektu sociálních práv v praktickém 

životě.  

 

 

 
132 Gergely proti Rumunsku, rozhodnutí ze dne 26. dubna 2007, Č.s. 57885/00. 
133 Kalanyos a ostatní proti Rumunsku, rozhodnutí ze dne 26. dubna 2007, Č.s. 57884/00. 
134 Gergely proti Rumunsku, rozhodnutí ze dne 26. dubna 2007, §17, Č.s. 57885/00. 
135 „Soud může v kterémkoliv stadiu řízení rozhodnout o vyškrtnutí stížnosti ze svého seznamu případů, jestliže 
okolnosti vedou k závěru, že a) stěžovatel netrvá na své stížnosti, nebo b) věc již byla vyřešena, nebo c) z jakéhokoliv 
jiného Soudem zjištěného důvodu již nadále není důvodné pokračovat v posuzování stížnosti. Soud však pokračuje v 
posuzování stížnosti, vyžaduje-li to dodržování lidských práv zaručených Úmluvou a Protokoly k ní.“ 
136 Gergely proti Rumunsku, rozhodnutí ze dne 26. dubna 2007, §16, Č.s. 57885/00. 
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3.3 Connors proti Spojenému království137 

Dle výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva mají osoby požívat takovou právní 

jistotu držby bytu, která garantuje ochranu před nuceným vystěhováním či jiným rušením a 

hrozbami, a to bez ohledu na to, o jaký konkrétní typ držby se jedná, tedy ať už jde například o 

nájemní, družstevní či nouzové bydlení, neoficiální sídliště atd.138 Otázka nerovné procedurální 

ochrany jednotlivých typů držby před nuceným vystěhováním stála v jádru sporu například ve věci 

Connors proti Spojenému království.  

Pan Connors a jeho rodina byli příslušníci romského etnika vyznávající tradiční polousedlý 

způsob života. Pronajali si dvě místa v kempu pro obytné přívěsy, který se nacházel na obecním 

pozemku města Leeds. Jednou z podmínek pronájmu byla povinnost dodržovat v areálu kempu 

veřejný pořádek a zdržet se zde jakéhokoliv nevhodného chování. Tato povinnost platila jak pro 

samotné nájemníky, tak pro jejich hosty a rodinné příslušníky. V průběhu pobytu stěžovatele se 

začaly množit stížnosti na chování jeho dvou synů, kteří s ním na těchto pozemcích sice nebydleli, 

ale byli zde častými návštěvníky. Stížnosti chodily také na partnera stěžovatelovi dcery, který s ní 

v kempu obýval místo sousedící se stěžovatelem. Po několika upozorněních a následně dalších 

stížnostech bylo městskou radou rozhodnuto o vystěhování stěžovatele a jeho rodiny z obou 

pozemků. V rozhodnutí nebyly uvedeny žádné konkrétní důvody, proč má k vystěhování dojít. 

Správce areálu panu Connorsovi pouze sdělil, že výpověď z nájmu mu předává, jelikož porušoval 

klauzuli o veřejném pořádku. Stěžovatel popřel, že by ji porušil, a na pozemcích i s rodinou dále 

setrvával. Na základě soudního příkazu byly nakonec karavany i přes nesouhlas stěžovatele a jeho 

rodiny odstraněny.  

Strany sporu se shodly na tom, že rozhodnutí o vystěhování představovalo zásah do práva 

stěžovatele na respektování soukromého a rodinného života a obydlí, který je v souladu se zákonem 

a sleduje legitimní cíl ochrany práv třetích osob. ESLP musel posoudit, zda se jednalo o zásah 

nutný v demokratické společnosti, tedy takový, který reaguje na akutní sociální potřebu a je k 

sledovanému cíli přiměřený. 

Stěžovatel zdůraznil, že on sám ani členové jeho rodiny obývající kemp se nikdy žádných 

výtržností nedopustili. Zároveň považoval za nepřiměřené, aby byli nuceně vystěhováni v důsledku 

 
137 Connors proti Spojenému království, rozhodnutí za dne 27. května 2004, Č.s. 66746/01. 
138 CESCR General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing. Office of the High Commissioner for Human Rights 
[online]. 13. 12. 1991 [cit. 2019-12-15]. Bod 8(a). Dostupné z:  
https://www.refworld.org/pdfid/47a7079a1.pdf 

https://www.refworld.org/pdfid/47a7079a1.pdf
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chování jiných dospělých osob, které s nimi v kempu nebydlely. Tvrdil, že mu během řízení nebyla 

dána žádná možnost vyvrátit nařčení o rušení klidu, která proti němu a jeho rodině byla vznesena, 

ani předložit v této souvislosti jakékoliv důkazy. Právní úprava totiž v případě obecních pozemků 

určených k ubytování romských komunit umožňovala vydat rozhodnutí o vystěhování ve 

zkráceném řízení, v jehož průběhu nebylo nutné prokazovat důvody vystěhování. Pro jiné typy 

nájmů, například v soukromých kempech či v obecních bytech, tato úprava neplatila.  

Vláda potvrdila, že dle právních předpisů požívají osoby, jejichž karavan je umístěn na 

obecním pozemku určenému k ubytování romské komunity, obecně menší ochrany před nuceným 

vystěhováním než osoby pobývající na jiném typu pozemku. Nicméně otázku konkrétní úpravy 

bytové politiky považovala za oblast, která by měla být řešena spíše na lokální úrovni než soudy, 

a která tudíž spadá do široké míry volného uvážení. Navíc fakt, že dle smluvních podmínek 

stěžovatel neměl možnost vznesená nařčení vyvrátit, nepovažovala vláda za problém, jelikož i tak 

byly veřejné orgány stále povinné postupovat při své činnosti zákonně, uvážlivě a spravedlivě.  

Při zvážení, zda smluvní strana v rámci určité právní regulace nepřekročila míru volné 

úvahy, je otázka procedurálních záruk dostupných jednotlivci pro Soud zásadní.139 ESLP se tedy 

zabýval tím, zda řízení, které vedlo k vydání rozhodnutí o vystěhování, poskytlo náležitý respekt 

zájmům stěžovatele chráněných článkem 8. Vláda se pokusila existenci slabší procedurální ochrany 

obecních kempů určených Romským obyvatelům obhájit „zvláštními potřebami“ příslušníků 

tohoto etnika. Dle vlády vyžaduje správa těchto kempů větší míru flexibility, protože jejich 

obyvatelé žijí kočovným způsobem. Pravomoc vystěhovat nájemníky v zjednodušeném řízení 

pojímala také jako nástroj proti asociálnímu chování. Poskytovala možnost problémové jedince 

vystěhovat dříve, než by se řada ostatních romských rodin kvůli rušícím osobám přesunula na jiné 

místo. Dále zmínila, že zkrácené řízení bez nutnosti prokazovat důvody vystěhování je méně 

nákladné. Zvýšení nákladů by mohlo vést ke zvýšení poplatků za tyto kempy a v konečném 

důsledku by tak vedlo k újmě všech jejich obyvatel. 

ESLP nebyl argumenty vlády přesvědčen. Poukázal zejména na to, že vnitrostátní soud se 

nezabýval zjištěním, zda stěžovatel svým jednáním skutečně smluvní podmínky porušil. Jelikož na 

straně veřejných orgánů neexistovala žádná povinnost rozhodnutí odůvodnit, soud tak nemohl v 

této souvislosti ani žádný přezkum poskytnout. Ačkoliv tedy v této věci existoval mezi stranami 

faktický spor, soud se omezil pouze na posouzení splnění podmínek pro vydání rozhodnutí o 

 
139 Connors proti Spojenému království, rozhodnutí za dne 27. května 2004, §83, Č.s. 66746/01. 
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vystěhování z formálního hlediska a stěžovatel nedostal žádnou možnost uvést a doložit svá 

tvrzení, že se výtržností dopouštěly jiné dospělé osoby, které s ním nebydlely a nad jejichž 

chováním neměl žádnou kontrolu. ESLP uvedl, že si je vědom složitosti řešení otázky bytových 

potřeb kočovných osob, a státy v této oblasti požívají široký prostor pro uvážení. Nicméně ani přes 

široký prostor pro uvážení nemohou argumenty předložené vládou ospravedlnit existenci právní 

úpravy, která umožňuje nuceně vystěhovat stěžovatele a jeho rodinu ve zrychleném řízení v této 

podobě. Dle Soudu nebyla pravomoc orgánů vystěhovat stěžovatele bez povinnosti uvést důvody, 

které by podléhaly přezkumu nezávislým soudem, přesvědčivě podložena žádným relevantním 

cílem nebo poskytnutím určité výhody členům romské komunity. Argumenty vlády týkající se 

potřeby flexibility či administrativní překážky považoval Soud za příliš vágní, jelikož vláda 

neuvedla žádné konkrétní problémy, kterým by dosavadní systém zakotvující zrychlené řízení 

pomáhal předcházet. Soud naopak danou úpravu považoval za přitěžující. “Spíše se zdá, že situace 

v Anglii tak, jak se vyvinula, a za kterou musí veřejné autority vzít určitou zodpovědnost, vytváří 

pro Romy, kteří aktivně žijí kočovným životem, značné překážky, zatímco současně vylučuje z 

procedurální ochrany ty, kteří se rozhodnou žít usedlejším životem.”140 

Ve věci Connors shledal Soud porušení článku 8 z důvodu, že řízení, v němž bylo o 

nuceném vystěhování rozhodnuto, nemohlo ve své podobě stěžovateli poskytnout dostatečné 

procedurální záruky pro ochranu jeho zájmů. Případnou proporcionalitou samotného zásahu se již 

tedy nemusel zabývat. Pokud k tomuto kroku ovšem Soud přistoupí, může se v této souvislosti 

v rámci okolností konkrétního případu zabývat například tím, zda bylo v řízení vzato v potaz, jaké 

bude mít rozhodnutí o vystěhování důsledky pro životní situaci stěžovatele, zda smluvní strana 

stěžovateli zajistila možnost nějakého alternativního ubytování, zda mu poskytla přístup k získání 

sociálního bydlení či jinou asistenci. Jako příklad lze uvést rozhodnutí ve věci Gladysheva proti 

Rusku. 

 

3.4 Gladysheva proti Rusku141  

V roce 2005 koupila paní Gladysheva byt od pana V. Jednalo se o původně obecní byt 

určený pro sociální bydlení, který v privatizaci koupila nejprve paní Ye., která jej následně prodala 

panu V, od něhož jej koupila za sjednanou kupní cenu stěžovatelka. V roce 2008 se nicméně 

 
140 Tamtéž, §94. 
141 Gladysheva proti Rusku, rozhodnutí ze dne 6. prosince 2011, Č.s. 7097/10. 
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ukázalo, že paní Ye. nabyla byt podvodem s použitím padělaných dokladů. Příslušný bytový odbor 

se po zjištěné této okolnosti začal domáhat vydání soudního rozhodnutí o neplatnosti privatizace a 

všech navazujících transakcí týkajících se bytu. Ačkoliv soud nezpochybnil dobrou víru 

stěžovatelky při koupi nemovitosti, s ohledem na podvod při privatizaci došel k názoru, že byt 

zůstal ve vlastnictví města, které bylo i nadále jeho zákonným vlastníkem. Vnitrostátní soud uložil 

stěžovatelce povinnost nemovitost vyklidit bez poskytnutí jakékoliv kompenzace či nabídky 

náhradního ubytování. Stěžovatelka před ESLP namítala, že došlo k porušení článku 1 protokolu 

č.1 a článku 8. 

ESLP uvedl, že k zásahu do práva na respektování obydlí došlo již okamžikem vydání 

daného rozhodnutí, bez ohledu na to, zda již bylo vykonáno či ne.142 Rozhodnutí bylo zákonné a 

sledovalo legitimní cíl. Zabýval se dále otázkou, zda bylo nutné v demokratické společnosti. 

V této souvislosti ESLP zdůraznil, že příkaz k vystěhování byl soudem vydán automaticky 

poté, co byla stěžovatelka zbavena vlastnického práva, a otázka jeho proporcionality nebyla vůbec 

posouzena.143 ESLP vzal v potaz, že stěžovatelka neměla za dané situace nárok na přidělení 

náhradního ubytování a dle Soudu nebyla na straně bytového úřadu ani projevena žádná dobrá vůle 

poskytnout jí trvalé, či alespoň dočasné, ubytování. Paní Gladysheva uvedla, že veřejné orgány 

naopak její žádost o přidělení sociálního bydlení již odmítly, stejně jako žádost o možnost setrvat 

v dosavadním bytě za podmínek nájmu sociálního bydlení. Navíc, pokud by nakonec byla přece 

jen zařazena na seznam čekatelů, lhůta na přidělení sociálního bytu by činila minimálně deset let.  

O neochotě vlády pomoci s řešením bytové situace stěžovatelky svědčil dle Soudu také její návrh, 

aby se přestěhovala k rodičům. Význam měla i skutečnost, že stěžovatelka byla nucena byt opustit 

ve prospěch města, a ne jiné soukromé osoby, jejíž zájem by byl v sázce. ESLP došel k závěru, že 

práva stěžovatelky garantovaná článkem 8. byla při procesu dosahování rovnováhy mezi jejími 

právy a veřejným zájmem zcela opomenuta.144   

Stěžovatelka požadovala, vedle kompenzace za utrpěnou nemateriální újmu, také 

kompenzaci za újmu materiální ve výši tržní ceny bytu srovnatelného s tím, o který v důsledku 

rozhodnutí vnitrostátního soudu přišla. ESLP v této souvislosti uvedl, že v případech, kdy to 

okolnosti umožňují, má být náprava provedena dle principu „restitutio in integrum.“ Od smluvní 

strany se primárně očekává podniknutí všech opatření, které povedou k nápravě následků 

 
142 Tamtéž, § 91. 
143 Tamtéž, § 94. 
144 Tamtéž, § 96. 
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způsobených porušením Úmluvy tak, aby byla co nejvíce obnovena situace před porušením. 

Ačkoliv Soud smluvním stranám zpravidla neukládá, jaký postup mají za tímto účelem zvolit, 

v tomto rozhodnutí doporučil obnovení právního titulu stěžovatelky k bytu a zrušení příkazu 

k vystěhování.145 

 

3.5 Yordanova a ostatní proti Bulharsku146 

V rozhodnutí Yordanova Soud blíže formuloval podmínky, za kterých lze zásah do práv 

dle článku 8 považovat za nutný v demokratické společnosti v kontextu případu hromadného 

nuceného vystěhování romské komunity z nelegálně okupovaných pozemků. Na rozdíl od případu 

Gladysheva, kde Soud zohlednil, že vlastnické právo stěžovatelky bylo při koupi bytu řádně 

zapsáno a formálně uznáno příslušnými veřejnými orgány, v případě Yordanova se jednalo o 

pozemky, které byly okupované nelegálně a stěžovatelé se při jejich užívání o žádný právní titul 

opírat nemohli. Na druhou stranu ESLP v tomto rozhodnutí identifikoval několik zvláštních 

okolností, které vyžadují, aby se v případech tohoto typu postupovalo zcela odlišně, než ve věcech 

týkajících se nucených vystěhování jednotlivců. 

Jádrem sporu byla situace, kdy se skupina bulharských občanů romského původu začala od 

šedesátých let minulého století ilegálně usazovat na obecních pozemcích na předměstí města Sofie, 

a to v obydlích, v nichž panovaly neuspokojivé hygienické a bezpečnostní podmínky. Po několika 

desetiletích nečinnosti úřadů vydal starosta v roce 2005 v souladu s relevantními právními předpisy 

příkaz k vyklizení těchto pozemků a vystěhování na nich pobývajících osob. Za daných okolností 

představoval příkaz zásah do práv stěžovatelů, který splňoval požadavky na zákonnost a sledoval 

legitimní cíle. Ty spočívaly v ochraně práv legitimních vlastníků pozemků a ve veřejném zájmu na 

ochraně zdraví, jelikož hygienické podmínky v obydlích představovaly zdravotní riziko. ESLP opět 

zbývalo posoudit, zda šlo o zásah nutný v demokratické společnosti, tedy takový, který reaguje na 

akutní sociální potřebu a je k sledovaným cílům proporcionální.147  

Opatření, v jehož důsledku má být osoba připravena o obydlí, považuje ESLP za jeden z 

nejzávažnějších zásahů do práv chráněných článkem 8. Taková rozhodnutí proto s sebou nesou 

požadavek na možnost posouzení proporcionality nezávislým soudem i v případě, pokud osoba 

 
145 Tamtéž, § 106. 
146 Yordanova a ostatní proti Bulharsku, rozhodnutí ze dne 24. září 2012, Č.s. 25446/06. 
147 Yordanova a ostatní proti Bulharsku, rozhodnutí ze dne 24. září 2012, § 123, Č.s. 25446/06. 
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obývá příbytek ilegálně.148 Ačkoliv otázka proporcionality byla ze strany stěžovatelů v průběhu 

řízení otevřena, vnitrostátní soudy se spokojily pouze s faktem, že stěžovatelé nebyli oprávněnými 

vlastníky dotčených pozemků, a dalšími okolnostmi se nezabývaly.149 K porušení Úmluvy došlo 

již samotným odepřením možnosti mít posouzenu přiměřenost daného opatření nezávislým 

soudem, jelikož dle judikatury Soudu neposkytuje takové řízení v případech, kdy má být osoba 

připravena o obydlí, dostatečné procedurální záruky. ESLP nicméně kromě samotného 

konstatování o porušení Úmluvy dále ukázal, jakým způsobem měl být test proporcionality v 

kontextu daného případu proveden. V rámci toho rozpoznal několik okolností, které byly v průběhu 

řízení před vnitrostátními orgány chybně opomenuty, a které naopak musí být v obdobných 

případech týkajících se nucených vystěhování celých komunit zohledněny.  

Jako jednu z těchto okolností ESLP identifikoval délku doby, po kterou byla přítomnost 

stěžovatelů na daných pozemcích veřejnými orgány tolerována. Stěžovatelé sice nemohli vzhledem 

k protiprávnosti dané situace nabýt ve vztahu k těmto pozemkům žádné legitimní očekávání na 

nich setrvat. Nicméně během několika desítek let faktického pobytu došlo z jejich strany k 

vytvoření silné vazby k danému místu a komunitě. „Princip proporcionality vyžaduje, aby v 

situacích, které se dotýkají celých komunit a zahrnují dlouhá časová období, bylo postupováno 

zcela odlišně než v rutinních případech vystěhování osoby z protiprávně obývané nemovitosti.“150 

Případná existence takové vazby musí být tedy brána v potaz a veřejné orgány se nemohou spokojit 

pouze s protiprávností určité situace.  

Jako další z opomenutých aspektů Soud uvedl skutečnost, že romská menšina představuje 

sociálně znevýhodněnou skupinu obyvatel stojící na okraji společnosti. Nutnost věnovat zvláštní 

pozornost potřebám a specifikům životního stylu romské menšiny Soud vyjádřil již dříve např. v 

rozhodnutí Chapman proti Spojenému království151, v němž uvedl: „Ačkoliv skutečnost, že osoba 

je příslušníkem minority vyznávající tradiční životní styl odlišný od toho, který vyznává většina, 

takové osobě nepropůjčuje imunitu ve vztahu k obecným zákonům chránící veřejný zájem, (…) 

může mít tato skutečnost dopad na způsob, jakým by měly být takové zákony implementovány. (…) 

[Z]ranitelná pozice romské menšiny znamená, že by se měla věnovat určitá zvláštní pozornost 

jejich potřebám a jejich odlišnému způsobu života jak při tvorbě územních plánů tak při 

 
148 Tamtéž, § 118. 
149 Tamtéž, § 36, § 38, § 122. 
150 Tamtéž, § 121. 
151 Chapman proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 18. ledna 2001, Čs. 27238/95. 
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rozhodování konkrétních případů. (...) V tomto rozsahu je uložena na smluvní stát článkem osmým 

pozitivní povinnost usnadňovat tradiční způsob života.“152  Ve věci Yordanova Soud upozornil, že 

v některých případech může zajištění toho, aby příslušníci sociálně vyloučených skupin mohli 

užívat veškerá práva zaručená Úmluvou ve stejné míře jako členové majoritní společnosti, 

vyžadovat aktivní konání.153 Dle Soudu měla být pozice stěžovatelů jako osob spadajících do 

takové ohrožené skupiny zohledněna, a měla jim být ze strany státu poskytnuta asistence směřující 

například k získání statutu opravňujícího k podání žádosti na poskytnutí sociálního bydlení. V 

případě stěžovatelů byla ovšem možnost poskytnutí sociálního bydlení odmítnuta starostou s 

tvrzením, že se nejedná o osoby registrované jako žadatele o sociální bydlení a nemohla by jim být 

dána přednost před ostatními již dříve podanými žádostmi. Soud si v této souvislosti všiml 

zjevného rozporu mezi tvrzením vlády, že jakýkoliv zvláštní přístup při řešení této otázky ve vztahu 

k příslušníkům romského etnika by znamenal privilegovaný přístup a představoval by diskriminaci 

vůči majoritní společnosti, a na druhé straně uznáním znevýhodněného postavení a specifické 

situace romské komunity v řadě národních a regionálních programů. Znevýhodněné postavení 

určité sociální skupiny Soud označil za další okolnost, na kterou musí být brán zřetel, k čemuž v 

tomto případě ovšem nedošlo.154  

Soud dále uvedl, že ačkoliv sama Úmluva nepřiznává právo na poskytnutí alternativního 

obydlí, může přesto článek 8. ve výjimečných případech založit smluvním stranám pozitivní 

povinnosti spočívající v zajištění přístřeší obzvláště zranitelným osobám.155 V této souvislosti vzal 

ESLP při svém rozhodování v úvahu absenci jakékoliv aktivity státu k vyřešení nastávající bytové 

situace stěžovatelů a jeho lhostejnost k riziku bezdomovectví, které by v důsledku realizace daného 

rozhodnutí stěžovatelům jako příslušníkům ohrožené skupiny hrozilo, a které bylo starostou 

označeno za irelevantní.156 Soud naopak došel k závěru, že v dané situaci bylo řádné zvážení rizika 

bezdomovectví vyžadováno principem proporcionality.157 Riziko bezdomovectví tedy 

identifikoval jako další faktor, jehož význam nemůže být v obdobných případech zcela ignorován. 

 
152 Tamtéž, §96. 
153 Yordanova a ostatní proti Bulharsku, rozhodnutí ze dne 24. září 2012, § 129, Č.s. 25446/06. 
154 Tamtéž, § 136. 
155 Tamtéž, § 130. 
156 Tamtéž, § 42. 
157 Tamtéž, § 126. 
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Principů vyjádřených v rozhodnutí Yordanova se Soud držel i o rok později ve věci 

Winterstein a ostatní proti Francii.158 Na rozdíl od případu Yordanova se tento případ týkal 

protiprávního umístění karavanů na pozemcích, které byly v soukromém vlastnictví. Stěžovatelé 

byli většinou v postavení nájemníků či majitelů těchto pozemků, avšak k trvalému umístění 

obytných přívěsů bylo přesto potřeba získat povolení. Jelikož potřebná povolení neměli, bylo i v 

tomto případě vydáno rozhodnutí o jejich vystěhování a vyklizení pozemků. Podobně jako ve věci 

Yordanova Soud upozornil na skutečnost, že vnitrostátní soudy nevzaly v potaz význam doby, po 

kterou byla přítomnost stěžovatelů s karavany na pozemcích tolerována,159 důsledky takového 

rozhodnutí pro stěžovatele, ani jejich zranitelnou pozici.160 Jelikož nebyly splněny požadavky na 

posouzení proporcionality zásahu vyžadované článkem 8., došlo i v tomto případě k jeho porušení.  

Principy obsažené v rozhodnutí Yordanova lze považovat za významné v kontextu 

současné situace, kdy i přes značné úsilí Rady Evropy v oblasti boje proti diskriminaci romských 

obyvatel stále dochází v řadě členských států k pokusům o jejich, ať už zdánlivě “legální” či 

násilné, vypuzování. Dalším příkladem mohou být události, které se odehrály v Bulharsku v lednu 

minulého roku. V obci Voivodinovo došlo k vyhnání zhruba stovky romských obyvatel z jejich 

domovů, které začaly být následně demolovány místními úřady, aniž by bylo zajištěno jakékoliv 

alternativní bydlení.161 Judikatura Soudu ovšem již jasně stanovila, že riziko bezdomovectví 

nemůže být v těchto případech zcela opomíjeno. Vedle výše uvedených případů je možné zmínit 

take případ Bagdonavicius proti Rusku.162 Také v tomto rozhodnutí Soud věnoval pozornost tomu, 

že vnitrostátní soudy nezohlednily důsledky, které demolice domů pro stěžovatele má. Pokud šlo 

navíc o datum a způsob demolice, nebyli stěžovatelé v této souvislosti řádně informováni.  Kromě 

toho vnitrostátní orgány s nimi před jejich nuceným vystěhováním nekonzultovaly žádné možnosti 

náhradního ubytování.163 Požadavky Soudu na podobu testu proporcionality v kontextu těchto 

případů poprvé vyjádřené v rozhodnutí Yordanova tak představují potřebné konkrétnější 

mantinely, za které v tak citlivé oblasti, jako zbavení celých sociálně znevýhodněných komunit 

 
158 Winterstein a ostatní proti Francii, rozhodnutí ze dne 17. října 2013, Č. s. 27013/07. 
159 Tamtéž, § 81, § 82. 
160 Tamtéž, § 89. 
161 MIJATOVIĆ, Dunja. European states must demonstrate resolve for lasting and contrete change for Roma people.  
Council of Europe [online]. Strasbourg, 4. 4. 2019 [cit. 2019-12-9]. Dostupné z: 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/european-states-must-demonstrate-resolve-for-lasting-and-
concrete-change-for-roma-people 
162 Bagdonavicius proti Rusku, rozhodnutí ze dne 11. října 2016, Č.s. 19841/06. 
163 Tamtéž, § 105 -106. 
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domova, nelze zajít a je třeba je respektovat. Smluvní strany se dle judikatury nemohou opírat 

pouze o legálnost a legitimní cíl takových rozhodnutí. Je vyžadováno i důsledné zvážení 

proporcionality, které zahrnuje mimo jiné také zhodnocení rizika bezdomovectví. Ačkoliv tedy 

Úmluva výslovně nepřiznává právo na poskytnutí alternativního bydlení, mají stěžovatelé právo 

na to, aby bylo riziko bezdomovectví vzato v potaz při posuzování proporcionality zásahu. V 

kombinaci s principem pozitivních závazků smluvních stran může být zejména v případech 

týkajících se příslušníků sociálně znevýhodněných skupin za určitých okolností podniknutí 

aktivních kroků k zajištění alternativního bydlení principem proporcionality nakonec vyžadováno.  

Kromě toho počínaje případem Yordanova začal Soud ve věcech nucených vystěhování 

komunit v případě potřeby aplikovat institut prozatimních opatření dle čl. 39 Pravidel Soudu.164 To 

se vzhledem k délce některých řízení v kombinaci se závažností důsledků, které mohou případná 

porušení pro životní podmínky stěžovatelů mít, jeví jako užitečný nástroj. Tak například v květnu 

loňského roku uložil Soud prozatimní opatření italské vládě spočívající v povinnosti zajistit 

dočasné ubytování osobám romského původu, které byly rozhodnutím úřadů nuceně vystěhovány 

z osady v oblasti Ponte Rico, jelikož jejich obydlí údajně představovala riziko z hlediska ochrany 

veřejného zdraví a bezpečnosti.165  

Jako nedostatek lze v těchto případech považovat malou pozornost Soudu věnovanou 

aspektu možné diskriminace, který se zdá být s některými případy nucených vystěhování romských 

komunit spojen. Na tuto skutečnost upozornila v odlišném stanovisku k věci Bagdonavicius 

soudkyně Keller, která nesouhlasila s rozhodnutím Soudu nezabývat se porušením článku 14 ve 

spojení s článkem 8 Úmluvy, ač skutkové okolnosti napovídaly, že rasová příslušnost stěžovatelů 

měla v celé věci zásadní význam. Mimo skutečnost, že například jediné dva domy, které nebyly v 

dané lokalitě zdemolovány, obývaly ruské rodiny, upozorňuje také na rasistický podtón komentářů 

státních orgánů, což minimálně naznačuje možnou existenci institucionálního rasismu vůči 

romským komunitám v některých členských státech Rady Evropy.166 

 
164 Rules of Court. European Court of Human Rights [online]. Strasbourg, 1. leden 2020 [cit. 2020-3-6]. Pravidlo 39. 
Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf 
165 Italian Government must provide temporary accommodation for Roma children and their parents evicted from a 

settlement. European Court of Human Rights press release [online]. 20. 5. 2019 [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6409461-8418048%22]} 
166 V této souvislosti lze zmínit rozhodnutí Soudu z loňského roku ve věci Lingurar proti Rumunsku, ve kterém Soud 
poprvé použil termín institucionálního rasismu romské komunity ve vztahu k policejním složkám v Rumunsku a 
mohlo by tak předznamenávat určitý posun v této oblasti. Viz. Lingurar proti Rumunsku, rozhodnutí ze dne 14. 
Dubna 2019, § 80, Č. s. 48474/14. Prezident evropského centra pro práva Romů uvedl, že byla vyvíjena dlouhodobá 

https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6409461-8418048%22]}
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3.6 Marzari proti Itálii167 

Další zranitelnou skupinou, u níž ESLP dovodil existenci pozitivních závazků v oblasti 

bydlení, jsou osoby se zdravotním postižením. V případě Marzari stěžovatel trpěl poměrně 

vzácným onemocněním, v jehož důsledku byl 100% invalidní. Bydlel v pronajatém bytě, který si 

na vlastní náklady upravil tak, aby zohledňoval jeho zdravotní stav. V roce 1988 byla ale budova 

v níž se byt nacházel vyvlastněna, a panu Marzari byl přidělen jiný byt. Ačkoliv pro něj nový byt 

nebyl z hlediska jeho zdravotních nároků plně vyhovující, souhlasil, že se do něj přestěhuje, a 

během roku 1992 uzavřel nájemní smlouvu. Nicméně později v témže roce byla nově zakotvena 

povinnost úřadů zajistit 100% invalidním osobám byt zcela vyhovující jejich zdravotním potřebám. 

Pan Marzari následně přestal platit nájem, čímž se chtěl domoci provedení úprav také v jemu 

přiděleném bytě. Po řadě neúspěšných pokusů ze strany veřejných orgánů najít kompromis byl 

stěžovatel v roce 1998 pro neplacení nájmu vystěhován. Poté žil v obytném přívěsu, v důsledku 

čehož u něj došlo k dramatickému zhoršení zdravotního stavu a musel být umístěn do nemocnice. 

S ohledem na onemocnění stěžovatele bylo nutné vyřešit otázku, kde bude pan Marzari po 

propuštění z nemocnice dále bydlet. Příslušné úřady ustavily zvláštní lékařskou komisi, jejímž 

úkolem bylo posoudit, zda by byl některý z šesti v té době volných bytů pro stěžovatele vzhledem 

k charakteru jeho nemoci vhodný. Ačkoliv se jeden takový byt našel, pan Marzari s přidělením 

nového bytu nesouhlasil. Dále trval na požadavku provedení úprav v bytě, z něhož byl pro 

neplacení nájmu vystěhován, a do kterého se chtěl vrátit. Stěžovatel tvrdil, že rozhodnutí o jeho 

vystěhování, aniž by mu s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu bylo současně zajištěno vhodné 

alternativní ubytování, vedlo k porušení jeho práv garantovaných článkem 8. Úmluvy. 

Soud konstatoval, že rozhodnutí o vystěhování mělo zákonný základ a sledovalo legitimní 

cíl spočívající v ochraně práv jiných. Při posouzení proporcionality tohoto opatření vzal Soud v 

potaz, že úřady ve snaze najít řešení bytové situace stěžovatele jeho vystěhování několikrát 

odložily, přičemž stěžovatel s nimi v jejich snaze nespolupracoval. Soud shledal, že dotčené 

rozhodnutí za těchto okolností nevedlo k porušení článku 8. Při posuzování, zda došlo k porušení 

 
snaha přimět Soud k použití tohoto termínu a jeho použití v odůvodnění daného rozhodnutí označil za významnou 
událost. Viz. Roma win first-ever judgement of „institutional racism“ in Europe. European Roma Rights Centre 
[online]. 17. 4. 2019 [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: http://www.errc.org/press-rele-ases/roma-win-first-ever-
judgement-of-institutional-racism-in-europe 
167 Marzari proti Itálii, rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 4. května 1999, Č. s. 36448/97. [online] [cit. 2020-2-21]. 
Dostupné z: 
http://www.nuigalway.ie/chlrp/resources/housingrights/councilofeurope/theeuropeancourtofhumanrights/  

http://www.nuigalway.ie/chlrp/resources/housingrights/councilofeurope/theeuropeancourtofhumanrights/
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Úmluvy, bude ESLP tedy brát v úvahu nejen aktivitu vyvinutou veřejnými orgány, ale i přístup 

samotného stěžovatele. Podobně například ve věci O’Rourke proti Spojenému království 168 Soud 

zohlednil, že stěžovatel, jehož urychlené ubytování doporučil vzhledem k jeho špatnému 

zdravotnímu stavu lékař, vyřešení své bytové situace sám komplikoval několikanásobným 

odmítnutím nabízených alternativ a nadstandardními požadavky. 

 Pokud jde o otázku zajištění náhradního ubytování, Soud vzal v úvahu, že byla ustavena 

zvláštní komise, která pro stěžovatele našla vhodný byt, a že do budoucna bylo přislíbeno 

provedení jakýchkoliv nutných oprav. Požadavek pana Marzariho na přidělení předchozího bytu 

ESLP odmítl s tím, že z článku 8. smluvní straně nevyplývá povinnost přidělit osobě konkrétní byt, 

který si vybrala. Pozitivní povinnosti, které smluvní straně v této oblasti z článku 8. vyplývaly, 

byly splněny nabídkou komisí doporučeného bytu.  

Z těchto důvodu Soud nakonec shledal stížnost pana Marzariho nepřípustnou. V souvislosti 

s případy Marzari a O’Rourke je třeba upozornit, že v obou případech nesli odpovědnost ze svou 

nepříznivou situaci v první řadě sami stěžovatelé tím, že neplatili nájem, odmítali nabízené 

alternativy, neposkytovali součinnost veřejným orgánům či jinak svou situaci sami komplikovali. 

Tyto okolnosti se tak zásadně liší například od věci Moldovan, kde se stěžovatelé dostali do tíživé 

situace bez vlastního zavinění, a navíc s přispěním veřejných orgánů. Dá se předpokládat, že ve 

věcech jako Marzari a O’Rourke bude Soud při dovozování pozitivních povinností státu obecně 

mnohem opatrnější, než v případech typu Moldovan, kde za bezdomovectví stěžovatelů nesla 

odpovědnost vláda.  

 I přes rozhodnutí o nepřípustnosti této stížnosti Soud v ní zároveň uvedl, že „ačkoliv článek 

osmý negarantuje právo na vyřešení bytových potřeb ze strany veřejných orgánů, jejich odmítnutí 

poskytnout asistenci v této oblasti osobě trpící závažným onemocněním může za určitých okolností 

založit konflikt s článkem 8. vzhledem k dopadu takového odmítnutí na soukromý život dané 

osoby.“169 V této souvislosti upozornil, že ačkoliv primárním cílem článku 8. je poskytnout jedinci 

ochranu před svévolnými zásahy ze strany veřejných orgánů, čemuž v první řadě odpovídá 

negativní povinnost zdržet se takových zásahů, může v sobě článek 8. dle okolností zahrnovat i 

pozitivní povinnosti v případech, kdy se stěžovatel domáhá provedení opatření, která jsou nezbytná 

 
168 O’Rourke proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 26. června 2001, Č.s. 39022/97. 
169 Marzari proti Itálii, rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 4. května 1999, Č. s. 36448/97. [online] [cit. 2020-2-21]. 
Dostupné z: 

http://www.nuigalway.ie/chlrp/resources/housingrights/councilofeurope/theeuropeancourtofhumanrights/ .  

http://www.nuigalway.ie/chlrp/resources/housingrights/councilofeurope/theeuropeancourtofhumanrights/
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k zajištění respektu jeho soukromého života.170 Soud tedy výslovně připustil, že za určitých 

okolností mohou z článku 8. smluvním stranám vyplývat pozitivní povinnosti i v oblasti bytových 

potřeb zdravotně postižených osob. Podmínkou ovšem je, že musí existovat přímý a bezprostřední 

vztah mezi požadavkem stěžovatele na určitou činnost a nutností naplnění tohoto požadavku pro 

respekt soukromého života stěžovatele.  Pokud tento přímý a bezprostřední vztah nebude existovat, 

věc nebude spadat do působnosti článku 8. Například ve věci Botta proti Itálii171 Soud nenašel 

dostatečnou spojitost mezi požadavkem stěžovatele na zpřístupnění soukromých plážových 

zařízeních pro osoby užívající invalidní vozík a jeho právem na respektování soukromého života. 

Článek 8. tudíž nebyl aplikován.172  

 

3.7 López Ostra proti Španělsku173 

Mezi aspekty práva na adekvátní bydlení identifikované Výborem OSN pro hospodářská, 

sociální a kulturní práva patří také otázka kvality prostředí, v němž se obydlí nachází. Adekvátní 

obydlí by se neměla nalézat ve znečištěných lokalitách či v bezprostřední blízkosti zdrojů 

znečištění, které by ohrožovalo právo na zdraví v nich žijících osob.174 Provázanost tohoto aspektu 

práva na adekvátní bydlení s právem na příznivé životní prostředí je zřejmá. Ačkoliv ani právo na 

příznivé životní prostředí jako takové v Úmluvě zakotveno není, Soud dovodil pozitivní závazky 

vztahující se k ochraně osob bydlících ve znečištěných oblastech z článku 8. v judikatuře. Jedním 

z prvních případů, v němž se ESLP tohoto aspektu práva na adekvátní bydlení dotkl, byla věc 

López Ostra proti Španělsku. V tomto rozhodnutí Soud vůbec poprvé konstatoval porušení článku 

8 Úmluvy v důsledku poškozování životního prostředí.175  

V červenci 1988 byl ve městě Lorca uveden do provozu závod na zpracovávání odpadů, 

který se nacházel na obecním pozemku pouhých 12 metrů od domu stěžovatelky. Po jeho spuštění 

 
170 Tamtéž. 
171 Botta proti Itálii, rozhodnutí ze dne 24. 2. 1998, Č.s. 21439/93. 
172 Tamtéž, § 35. 
173 López Ostra proti španělsku, rozhodnutí ze dne 9. prosince 1994, Č.s. 16798/90. 
174 CESCR General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing. Office of the High Commissioner for Human Rights 
[online]. 13. 12. 1991 [cit. 2020-05-05]. Bod 8 (f). Dostupné z:  
https://www.refworld.org/pdfid/47a7079a1.pdf 
175 KRAVCHENKO, Svitlana. BONINE, E. John. Interpretation of Human Rights for the Protection of the Environment 
in the European Court of Human Rights [online]. In: Global Business & Development Law Journal / Vol. 25, 2012, str. 
255 [cit. 2020-5-5]. Dostupné z: 
https://scholarlycommons.pacific.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=globe 

https://www.refworld.org/pdfid/47a7079a1.pdf
https://scholarlycommons.pacific.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=globe


46 
 

začaly do ovzduší unikat chemické výpary, které způsobily mnoha osobám žijícím v jeho okolí 

zdravotní problémy. Po řadě stížností a na základě zpráv příslušných orgánů zajistilo město na své 

náklady osobám bydlícím v dotčené oblasti náhradní ubytování, a s účinností od září téhož roku 

provoz závodu omezilo. Poté co se stěžovatelka vrátila do svého domu se nicméně ukázalo, že ani 

omezený provoz problém nevyřešil a okolní prostředí bylo činností závodu nadále kontaminováno. 

Paní Ostra se obrátila na vnitrostátní soud s tvrzením, že danou situací došlo k nezákonnému zásahu 

do jejího práva na respektování obydlí a jeho pokojného užívání, k porušení práva svobodně si 

zvolit místo pobytu a k zásahu do její fyzické a duševní integrity,176 nicméně neuspěla. Také 

Nejvyšší soud následně potvrdil soudní rozhodnutí nižšího stupně s odůvodněním, že za daných 

okolností nemohlo dojít k porušení namítaných práv, jelikož žádný veřejný činitel do jejího obydlí 

nevstoupil a ani nenapadl její fyzickou integritu, a pokud chtěla, mohla se kamkoliv přestěhovat.177 

Lékařský posudek z roku 1991 uvedl, že dcera stěžovatelky trpěla souborem příznaků, zahrnujících 

například nevolnost, zvracení, alergie či anorexii, které mohly být vysvětleny pouze skutečností, 

že žila ve vysoce znečištěném prostředí a lékař proto doporučil změnu bydliště. Dle expertní zprávy 

ústavu forenzní medicíny spadající pod ministerstvo spravedlnosti z roku 1993 překračovala 

koncentrace plynů v domech nacházejících se v okolí závodu povolené limity a dcera stěžovatelky 

vykazovala symptomy typické pro chronickou koncentraci těchto plynů. Ačkoliv bylo stěžovatelce 

v roce 1992 opět na náklady města dočasně zajištěno náhradní ubytování, vzhledem k provizornosti 

tohoto opatření a dalším komplikacím s tím souvisejících se rozhodla situaci vyřešit natrvalo a 

koupila si dům v jiné oblasti. V roce 1993 byla na základě rozhodnutí soudu činnost závodu 

pozastavena.  

Paní Ostra před ESLP tvrdila, že znečištění, zahrnující chemické výpary, neustálý hluk a 

silný zápach, produkované továrnou nalézající se jen pár metrů od jejího domu učinilo životní 

podmínky její rodiny nesnesitelnými a mělo negativní vliv na jejich zdraví. Namítala, že došlo k 

porušení práv zakotvených v článcích 3 a 8 Úmluvy, přičemž jako odpovědné za tuto situaci 

shledala veřejné orgány, které v dané věci zaujaly pasivní postoj.178 

ESLP došel v tomto rozhodnutí k závěru, že silné znečištění životního prostředí skutečně 

může osobu omezit v užívání obydlí natolik, že tím dojde k zásahu do práva na respektování 

soukromého a rodinného života chráněného článkem 8., a to i v případě, aniž by bylo znečištěním 

 
176 López Ostra proti španělsku, rozhodnutí ze dne 9. prosince 1994, § 10, Č.s. 16798/90. 
177 Tamtéž, § 14. 
178 Tamtéž, § 34. 
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závažně ohroženo její zdraví.179 Zajímavé je, že ESLP tento závěr blíže nerozvádí, ale jednoduše 

jej uvozuje jako „přirozený“. Je nicméně v souladu s pojetím práva na respektování obydlí, které 

ve smyslu článku 8 zahrnuje také právo na jeho pokojné užívání. „Právo na respektování obydlí 

nezahrnuje jen právo na tento fyzický prostor, ale také na jeho klidné užívání. Zásah do práva na 

respektování obydlí může být nejen materiální či tělesný, jako je např. nepovolený vstup do obydlí, 

ale také nemateriální, jako hluk, emise, pachy aj.“180 

Poté co Soud stanovil, že došlo k zásahu do práva na respektování obydlí a soukromého a 

rodinného života, pokračoval hodnocením, zda veřejné orgány za této situace učinily k ochraně 

práv stěžovatelky veškerá nezbytná opatření. Ačkoliv vláda v této souvislosti upozornila na 

zabezpečení náhradního ubytování, Soud zohlednil, že stěžovatelka a členové její rodiny museli 

danou situaci snášet již tři roky před poskytnutím náhradního ubytování a do budoucna stále 

neexistovala žádná vyhlídka na trvalé řešení dané situace. Dočasná nabídka náhradního ubytování 

dle Soudu nepředstavovala dostatečnou kompenzaci za všechny nepříjemnosti a omezení, která 

musela stěžovatelka podstoupit.181 Státu se tak nepodařilo dosáhnout spravedlivé rovnováhy mezi 

obecným zájmem, v tomto případě zájmem města na hospodářském blahobytu souvisejícím 

s pořízením závodu na zpracování odpadů, a právem stěžovatelky na respektování jejího obydlí a 

soukromého a rodinného života.182  

 

3.8 Dubetska a ostatní proti Ukrajině183 

Ačkoliv Soud v rozhodnutí Ostra došel k závěru, že závažné enviromentální znečištění 

může osobu omezit v užívání obydlí do té míry, že tím dojde k zásahu do práv chráněných článkem 

8., nezabýval se již podrobněji tím, dle jakých kritérií bude posuzovat, zda znečištění v konkrétním 

případě dosahuje minimální úrovně závažnosti, která je pro aplikaci článku 8. vyžadována. Této 

otázce se blíže věnoval například ve věci Dubetska a ostatní proti Ukrajině týkající se negativních 

enviromentálních dopadů činnosti uhelného dolu a továrny na zpracování uhlí. Soud v tomto 

rozhodnutí uvedl, že ačkoliv Úmluva nezaručuje právo na ochranu životního prostředí jako takové, 

 
179 Tamtéž, § 51. 
180 HUBÁLKOVÁ, Eva. Stručná rukojeť českého advokáta k Evropské Úmluvě o lidských právech [online]. Bulletin 
advokacie, Praha: Česká advokátní komora, listopad 2008, s. 84. ISSN 1210-6348, [cit. 2020-5-5]. Dostupné z: 
https://www.cak.cz/assets/files/2291/Evropska_rukojet_2008.pdf 
181 López Ostra proti španělsku, rozhodnutí ze dne 9. prosince 1994, § 57, Č.s. 16798/90. 
182 Tamtéž, § 58. 
183 Dubetska a ostatní proti Ukrajině, rozhodnutí za dne 10. února 2011, Č.s. 30499/03. 

https://www.cak.cz/assets/files/2291/Evropska_rukojet_2008.pdf
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může dojít ke konfliktu s článkem 8., pokud enviromentální rizika dosáhnou takové úrovně 

závažnosti, že významným způsobem naruší schopnost stěžovatele užívat své obydlí, soukromý 

život či rodinný život. Určení, zda bylo minimální úrovně závažnosti dosaženo, je relativní, a Soud 

bude tento aspekt posuzovat vždy v kontextu konkrétního případu. V této souvislosti bude hodnotit 

například to, jak dlouho nepříjemnosti trvaly, jaká byla jejich intenzita či jaké dopady měly na 

fyzické nebo mentální zdraví stěžovatelů a na kvalitu jejich života.184 Soud bude také hodnotit, do 

jaké míry ke vzniku  své nepříznivé situace přispěl sám stěžovatel, zda neměl možnost situaci 

vyřešit sám aniž by mu přitom vznikly přílišné náklady, jestli je daná situace výsledkem náhlého a 

neočekávaného sledu událostí či zda se naopak jedná o dlouhodobý problém, který je veřejným 

autoritám znám, zda stát věděl či měl vědět, že za daných okolností dochází k zásahu do 

soukromého života stěžovatele.185 Při určení faktických okolností případů bude ESLP vycházet 

zejména ze závěrů učiněných vnitrostátními soudy a dalšími kompetentními orgány, dále například 

z vnitrostátních pravidel stanovující emisní limity, z enviromentálních studií, lékařských zpráv či 

z výpovědí stěžovatelů. Zvláštní pozornost bude věnovat správním rozhodnutím, která byla 

v daných případech učiněna veřejnými orgány. V této souvislosti může jít zejména o rozhodnutí o 

zrušení licence či o rozhodnutí ukládající povinnost přesídlit osoby ze znečištěných oblastí.186  

Konkrétně ve věci Dubetska stěžovatelé tvrdili, že těžební činnost způsobila pokles půdy, 

který poškodil jejich domy. Dále trpěli nedostatkem pitné vody, jelikož voda ve studních byla 

činností dolu a továrny kontaminována a u některých z nich došlo v důsledku provozu továrny 

k rozvoji chronických onemocnění. Uvedené okolnosti vedly také k narušení vztahů mezi 

jednotlivými členy domácnosti. Přestěhování do jiné oblasti ale nebylo pro stěžovatele možné, 

jelikož o nemovitosti v takto kontaminovaném prostředí nebyl na trhu zájem, a na pořízení další 

nemovitosti v bezpečnější lokalitě neměli bez předcházejícího prodeje původních domů dostatek 

vlastních zdrojů. 

Vláda namítala, že stěžovatelům se nepodařilo řádně doložit žádnou konkrétní újmu, kterou 

by utrpěli čistě z důvodu, že se jejich obydlí nacházela v blízkosti dotčených průmyslových 

zařízení.187 V případě chronických onemocnění, kterými stěžovatelé trpěli, nešlo dle vlády 

jednoznačně určit, zda byla způsobena znečištěním či jinými faktory. Také v případě poklesu půdy 

 
184 Tamtéž, § 105. 
185 Tamtéž, § 108. 
186 Tamtéž, § 107. 
187 Tamtéž, § 97. 
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se hájila argumentem, že nejde s určitostí stanovit, jestli se jedná o důsledek důlní činnosti či o 

přirozený geologický proces. Dle názoru vlády se tak stěžovatelům nepodařilo prokázat, že činností 

továrny a dolu došlo k zásahu do jejich práv v takové míře, aby tím byla založena odpovědnost 

státu dle článku 8 Úmluvy.188 

ESLP uznal, že v podobných případech je často těžké oddělit dopady enviromentálních 

rizik od jiných potenciálně relevantních faktorů, kterými mohou být například věk stěžovatelů, 

jejich profese či životní styl.189 Souhlasil tedy s vládou, že v daném případě neexistují důkazy, na 

jejichž základě by mohla být újma, kterou stěžovatelé v důsledku činnosti průmyslových zařízení 

utrpěli, přesně definována. Nicméně vyšel ze závěru, že bydlení v lokalitě, jejíž znečištění 

přesahuje stanovené bezpečnostní limity, z principu vystavuje stěžovatele vysokému zdravotnímu 

riziku.190 Stejně tak v případě poklesu půdy a znečištění vody došel k závěru, že ačkoliv se na 

vzniku těchto problémů mohly podílet i jiné příčiny, je z předložené dokumentace nepochybné, že 

průmyslová činnost k nim alespoň v určité míře po dobu několika let přispívala.191 Soud vzal také 

v úvahu, že v průběhu času veřejné orgány vydaly několik rozhodnutí o nutnosti přesídlit 

stěžovatele z ochranné zóny, nicméně žádné z těchto rozhodnutí nebylo vykonáno. Zároveň nebylo 

vykonáno ani žádné z rozhodnutí, kterými byly uloženy povinnosti provést jiná opatření směřující 

k nápravě situace. Stěžovatelé tak po mnoho let žili v oblasti, která, vzhledem ke znečištění a 

poklesu půdy způsobených činností průmyslových zařízeních ve vlastnictvích státu, nebyla 

považována pro účely bydlení za bezpečnou jak dle právního rámce, tak dle odborných posudků. 

Namítané okolnosti tedy považoval za dostatečně závažné pro aplikaci článku 8.192 Po provedení 

testu proporcionality došel také v tomto případě k závěru, že došlo k porušení Úmluvy. 

Jak v případě Ostra tak v případě Dubetska přiznal ESLP stěžovatelům přiměřené 

zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou v důsledku porušení svých práv utrpěli. Paní Ostra 

kromě toho požadovala také kompenzaci za majetkovou újmu ve výši pořizovací ceny nemovitosti, 

kterou si koupila, protože ubytování zajištěné veřejnými orgány bylo pouze dočasné opatření a 

definitivní řešení situace bylo stále v nedohlednu. Ačkoliv Soud shledal, že stěžovatelka v této 

souvislosti určitou újmu utrpěla, jelikož její starý byt pravděpodobně ztratil na hodnotě a zcela jistě 

 
188 Tamtéž, § 104. 
189 Tamtéž, § 107. 
190 Tamtéž, § 111. 
191 Tamtéž, § 113. 
192 Tamtéž, § 119. 
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jí vznikly náklady a nepříjemnosti spojené se stěhováním, odmítl její požadavek s odůvodněním, 

že i po koupi nové nemovitosti svůj starý byt nadále vlastnila. Také přihlédl ke skutečnosti, že po 

dobu náhradního ubytování byl nájem hrazen veřejnými orgány a v roce 1993 byl závod dočasně 

uzavřen. V případě Dubetska stěžovatelé požadavek na udělení finanční kompenzace odpovídající 

ceně srovnatelné nemovitosti v oblasti, která není znečištěná, podložili argumentem, že jejich 

vlastní domy ztratily v důsledku znečištění na trhu nemovitostí hodnotu a nemohou být tudíž 

prodány. Soud i v tomto případě jejich požadavek odmítl s tím, že stížnost nebyla projednána dle 

článku 1 protokolu č. 1 chránící majetková práva, a tudíž zde není kauzální souvislost mezi 

porušením článku 8 a ztrátou hodnoty domu na trhu nemovitostí. Dle Soudu navíc přestěhování do 

bezpečnější oblasti představovalo pouze jedno z možných řešeních dané situace.  

Soud nezašel v judikatuře tak daleko, aby v podobných případech uložil smluvním stranám 

povinnost poskytnout dotčeným osobám náhradní obydlí. Vychází z předpokladu, že možných 

způsobů řešení může existovat více, a není v jeho kompetenci smluvním stranám diktovat, jaká 

konkrétní opatření mají zvolit. ESLP uvedl: „Soud se domnívá, s ohledem na široký prostor pro 

uvážení daný státům v oblasti jejich enviromentálních závazků vyplývajících z článku 8. Úmluvy, 

že by zašel příliš daleko při stanovení obecného práva stěžovatele na poskytnutí nového domu na 

náklady státu.“193 V každém případě ale zdůraznil, že závěr Soudu o porušení článku 8. Úmluvy 

zakládá smluvní straně povinnost přijmout opatření, která povedou k nápravě individuální situace 

stěžovatele.194 Pokud tedy stát nepřistoupí k přestěhování stěžovatele do ekologicky bezpečné 

lokality, má povinnost učinit jiné vhodné kroky, které povedou k vyřešení problému a tím de facto 

ke zlepšení bytových podmínek osob, jejichž obydlí se nachází v natolik znečištěných lokalitách, 

že tím dochází prostřednictvím zásahu do jejich rodinného a soukromého života k porušení 

Úmluvy. Přestože Soud tedy v těchto případech chrání rodinný a soukromý život zakotvený 

v článku 8., z hlediska praktického dopadu těchto rozhodnutí lze dojít k závěru, že pozitivní 

povinnosti dovozené v oblasti enviromentálních závazků z článku 8. ve výsledku povedou ke 

zlepšení kvality prostředí bydlení, a i činnost Soudu se tak zprostředkovaně, pomocí ochrany 

občanského práva na respektování obydlí a soukromého a rodinného života, podílí na naplňování 

tohoto aspektu práva na adekvátní bydlení.  

 

 
193 Fadeyeva proti Rusku, rozhodnutí za dne 9.června 2005, § 133, Č.s. 55723/00. 
194 Tamtéž, § 142. 
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3.9 Hudorovič a ostatní proti Slovinsku195 

Další aspekt práva na adekvátní bydlení, kterého se Soud v judikatuře dotkl, představuje 

požadavek na dostupnost služeb, materiálů, příslušenství a infrastruktury. Adekvátní bydlení by 

mělo zahrnovat příslušenství, které je nezbytné pro zachování zdraví, bezpečnosti, určitého 

komfortu a výživy. Jedná se například o přístup k běžně dostupným přírodním zdrojům, bezpečné 

pitné vodě, energii na vaření, topení a osvětlení, hygienickým zařízením či likvidaci odpadu.196 

V rozhodnutí Hudorovič se Soud zabýval problematikou přístupu dvou nelegálních 

romských osad k pitné vodě a sanitárnímu zařízení. V případě první skupiny stěžovatelů se jednalo 

o osadu nacházející se na zemědělském pozemku ve státním vlastnictví, na němž byla bytová 

výstavba zakázána. Žilo zde přibližně 80 osob, přičemž první obyvatelé se zde začali usazovat již 

zhruba před třiceti lety. V případě druhé skupiny stěžovatelů šlo také o neformální osadu 

nacházející se z převážné části na obecním pozemku, která zde existovala od roku 1963 a bydlelo 

v ní asi 250 osob. Osady neměly zajištěn přístup k pitné vodě z veřejné vodovodní sítě ani ke 

kanalizaci. Aby mohla být stavba připojena k veřejné infrastruktuře, bylo nutné předložit mimo 

jiné stavební povolení. Vzhledem k tomu, že osady vznikly nelegálně, nemohli jejich obyvatelé 

stavební povolení získat. Dle pokynů veřejných orgánů tedy obec nesměla zajistit individuální 

napojení ilegálních staveb k veřejné vodovodní síti, jelikož by to odporovalo právním předpisům. 

V obou případech byla mezi obyvateli osad a obcemi dosažena dohoda o alternativním řešení dané 

situace, avšak dle názoru stěžovatelů podniknuté kroky v praxi nakonec nevedly k podstatnému 

zlepšení. Tvrdili, že neměli přístup k vodě a sanitárním zařízením, a v důsledku toho žili 

v podmínkách nehodné lidské důstojnosti,197 které jim způsobovaly nepohodlí, stud a bolest. Jejich 

děti byly stigmatizovány, ponižovány a měly problém začlenit se do majoritní společnosti.198   

Dle ESLP spočívalo jádro sporu v neshodě stran na tom, co představuje adekvátní přístup 

k pitné vodě a sanitárnímu zařízení, a jaký je v této souvislosti rozsah pozitivních povinností na 

straně státu.199 Zatímco vláda připomněla, že článek 8. dle judikatury nepřiznává právo na obydlí, 

stěžovatelé trvali na tom, že jejich životní podmínky spadají do působnosti článku 8.200 ESLP v této 

 
195 Hudorovič a ostatní proti Slovinsku, rozhodnutí ze dne 10. března 2020, Č.s. 24816/14 a 25140/14. 
196 CESCR General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing. Office of the High Commissioner for Human Rights 
[online]. 13. 12. 1991 [cit. 2020-05-05]. Bod 8 (b). Dostupné z:  
https://www.refworld.org/pdfid/47a7079a1.pdf 
197 Tamtéž, § 102. 
198 Tamtéž, § 109. 
199 Tamtéž, § 103 – § 104. 
200 Tamtéž, § 111. 
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souvislosti připomněl rozhodnutí ve věci Moldovan, ve kterém problematika nehygienických a 

celkově neuspokojivých životních podmínek zapříčiněných jednáním vnitrostátních orgánů 

spadala do působnosti článku 8.201 Ve vztahu k otázce přístupu k pitné vodě zmínil spojení, které 

v judikatuře identifikoval mezi zdravotním rizikem souvisejícím s kontaminovaným vodním 

zdrojem a právem na respektování soukromého a rodinného života. Zmínil rozhodnutí ve věci 

Dubetska, ve kterém došel k závěru, že zvýšené zdravotní riziko stěžovatelů způsobené mimo jiné 

znečištěným vodním zdrojem představovalo zásah do jejich soukromého života a obydlí, který 

dosahoval dostatečné závažnosti pro aplikaci článku 8.202 Soud nakonec došel k závěru, že: 

„…právo na přístup k pitné vodě není, jako takové, chráněno článkem 8. Úmluvy. Nicméně, Soud 

musím vzít ohled na skutečnost, že bez vody nemůže lidská bytost přežít. Neustálý a dlouhotrvající 

nedostatek přístupu k pitné vodě tudíž může mít, ze své podstaty, nepříznivé důsledky pro zdraví a 

lidskou důstojnost čímž účinně naruší jádro soukromého života a užívání obydlí ve smyslu článku 

8.“203 ESLP tedy uvedl, že ani v oblasti práva na přístup k pitné vodě nemůže vyloučit existenci 

pozitivních povinností státu vyplývajících z článku 8. Jejich existence a případný rozsah bude 

v jednotlivých případech ovlivněn specifickými okolnostmi konkrétních stěžovatelů, ale také 

právním rámcem a ekonomickou a sociální situací dotčeného státu.204  

Konkrétně v případě Hudorovič došel ESLP k závěru, že i pokud bude předpokládat, že 

článek 8. je na tento případ aplikovatelný, k jeho porušení by nedošlo.205 Dle Soudu stěžovatelé 

netvrdili, že jejich nepříznivé životní podmínky byly způsobeny tím, že by jim veřejné orgány 

svým jednáním bránily v přístupu k pitné vodě či znečišťovaly jejich vodní zdroj, ale tím, že 

nezajistily poskytnutí přiměřené infrastruktury. Soud tedy posuzoval, zda kroky, které stát podnikl, 

lze považovat za rozumné a náležité pro zajištění respektu soukromého a rodinného života 

stěžovatelů a jejich obydlí. ESLP připustil, že právní úprava mohla mít neúměrný dopad na 

příslušníky romského etnika, jelikož často žijí v ilegálních osadách. Nicméně dle názoru Soudu 

veřejné orgány při svém postupu vzaly zranitelnou pozici romské komunity v potaz a uznaly 

nutnost přijmout pozitivní opatření směřující ke zlepšení jejich životních podmínek.206 Soud v této 

souvislosti zohlednil také sociální dávky, které stěžovatelé pobírali, a které dle jeho názoru mohli 

 
201 Tamtéž, § 112. 
202 Tamtéž, § 113. 
203 Tamtéž, § 116. 
204 Tamtéž, § 116. 
205 Tamtéž, § 159. 
206 Tamtéž, § 147. 
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použít na zlepšení své situace. ESLP tedy došel k závěru, že: „[p]okud jde o právní a finanční 

povinnosti státu v této oblasti, (….) , ačkoliv je na státě, aby vzal v potaz nerovnosti při zajišťování 

přístupu k bezpečné pitné vodě, které znevýhodňují romské osady, nemohou být [tyto povinnosti] 

interpretovány jako povinnost nést celé břemeno poskytování tekoucí vody do domovů 

stěžovatelů.“207 Pokud jde o kanalizační systém, ESLP uznal, že veřejné orgány v této souvislosti 

nepodnikly žádná opatření. Zároveň ale uvedl, že tato situace se týká značné části populace 

Slovinska. ESLP tedy shledal, že s ohledem na poskytnuté sociální dávky, široký prostor pro 

uvážení ve věcech týkajících se bydlení a neschopnost stěžovatelů přesvědčivě doložit, že údajné 

selhání státu při zajištění přístupu k pitné vodě vyústilo v závažné důsledky pro jejich zdraví a 

důstojnost účinně narušující jádro práv chráněných článkem 8., opatření přijatá státem zohlednila 

zranitelnou pozici stěžovatelů a uspokojila nároky kladené článkem 8.208 

Jeden ze soudců v odlišném stanovisku namítl, že není zcela jasný význam části stanovující 

podmínku “účinného narušení jádra soukromého života a užívání obydlí ve smyslu článku 8 

Úmluvy.“ Pokud by touto větou měla být na stěžovatele kladena odpovědnost prokázat, že 

negativní důsledky pro jejich zdraví a důstojnost dosáhly takové závažnosti, že bylo účinně 

narušeno jádro práv zakotvených v článku 8, nepovažuje tento závěr za slučitelný s judikaturou ani 

s povahou práv, která jsou v sázce.209 S přihlédnutím k dosavadní judikatuře by to znamenalo, že 

situace, kdy osoby žijí několik desetiletí bez přístupu k pitné vodě, by byla považována ze méně 

významnou, než například situace, kdy je právo na respektování rodinného života a obydlí 

narušováno hlukem či nepříjemným zápachem.210 V případech týkajících se enviromentálního 

znečištění totiž postačuje, pokud znečištění významným způsobem naruší schopnost stěžovatele 

užívat své obydlí, soukromý život či rodinný život, a to i v případě, kdy neexistuje přímý důkaz o 

negativním účinku na zdraví stěžovatele. Stejné principy by se měly dle názoru soudce vztahovat 

i na případy, kdy stěžovatelé přístup k vodě v první řadě nemají.211 Dle jeho názoru přijala většina 

senátu takto přísný test primárně z důvodu, aby nebylo na smluvní strany kladeno příliš velké 

břemeno v oblasti, která z historického hlediska spadá do sféry sociálních a hospodářských práv. 

Nicméně klade otázku, pokud se odpoutáme od tohoto teoretického členění lidských práv, jaké 

 
207 Tamtéž., § 156. 
208 Tamtéž, § 158. 
209 Tamtéž, odlišné stanovisko soudce Pavli, § 4. 
210 Tamtéž, odlišné stanovisko soudce Pavli, § 6. 
211 Tamtéž, odlišné stanovisko soudce Pavli, § 7. 
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skutečné břemeno by smluvní straně uznáním práva na přístup k veřejné vodovodní síti, či 

srovnatelné alternativě, vzniklo. A to zejména, pokud by se samozřejmě jednalo o právo relativní, 

které by mohlo být v procesu nalézání rovnováhy s protichůdným veřejným zájmem omezeno dle 

odstavce 2. článku 8.212 Soudce tedy shrnul: „(…) domnívám se, že dlouhodobé odepření přístupu 

k bezpečné vodě, zejména pokud dotčené osoby bydlí v relativní blízkosti veřejné vodovodní sítě, 

představuje zásah do práva na respektování soukromého a rodinného života a obydlí dle článku 8 

Úmluvy. Nárok bude silnější, pokud překážky v přístupu jsou primárně právní či administrativní 

povahy, spíše než založené na veřejných financích či jiných socio-ekonomických úvahách. První 

případ má více společného se standardním negativním zásahem do práva chráněného Úmluvou, 

než s pozitivními povinnostmi uloženými na vnitrostátní orgány.“213   

 

3.10 Článek 8. jako zdroj práva na poskytnutí obydlí? 

Z judikatury obecně vyplývá, že ačkoliv si Soud uvědomuje význam bydlení jako hlavní 

sociální potřeby v moderních společnostech,214 odmítá otevřeně interpretovat článek 8. jako zdroj 

práva na bydlení. Z tohoto článku smluvním stranám neplyne obecná povinnost zajistit osobám 

bez domova přístřeší.215 Sám Soud uvedl, že “je sice jednoznačně žádoucí, aby každá lidská bytost 

měla místo, kde by mohla žít v důstojnosti, a které by mohla nazývat domovem, ve smluvních státech 

je však bohužel mnoho osob, které domov nemají. Zda stát poskytne zdroje na umožnění každé 

osobě mít domov je otázkou politickou a nikoliv soudní.”216 Přesto ale neexistence alternativního 

bydlení a riziko bezdomovectví jsou v případech týkajících se nucených vystěhování faktorem, 

který bude mít vliv na hodnocení proporcionality zásahu.  

Jak je vidět z výše uvedených případů, posouzení proporcionality zásahu do práv 

chráněných Úmluvou je v judikatuře Soudu vždy kontextuálním procesem. Ačkoliv otázky bytové 

politiky či územního plánování představují jako otázky sociální politiky oblast, ve kterých státy 

obecně požívají široký prostor pro uvážení,217 Soud bere v úvahu skutečnost, že se článek 8. dotýká 

práv, která jsou klíčová pro identitu, sebeurčení a fyzickou a morální integritu jednotlivce, jeho 

vztahy s okolím a místo ve společnosti. Z toho důvodu bude v jednotlivých případech míra volné 

 
212 Tamtéž, odlišné stanovisko soudce Pavli, § 5. 
213 Tamtéž, odlišné stanoviskou soudce Pavli, § 9. 
214 James a ostatní proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 21. února 1986, §47, Č.s. 8793/79. 
215 Chapman proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 18. ledna 2001, §99, Čs. 27238/95. 
216 Tamtéž, §99. 
217 Yordanova a ostatní proti Bulharsku, rozhodnutí ze dne 24. září 2012, § 118 (i), Č.s. 25446/06. 
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úvahy nakonec záviset na kontextu konkrétního případu, a to zejména s ohledem na míru, jakou 

bylo opatřením zasaženo do osobní sféry stěžovatele.218 Z judikatury je patrné, že pokud státy v 

situacích, kdy má být osoba připravena o domov, zajistí dotčené osobě možnost získat alternativní 

bydlení, bude zásah do práv stěžovatele posuzován jako mírnější, než v případě naprostého 

nezájmu o jejich nastávající bytovou situaci a riziko bezdomovectví. Jak Soud uvedl například v 

rozhodnutí ve věci Winterstein: ,,Pokud není k dispozici žádné alternativní ubytování, zásah je 

závažnější, než v případech, kdy je takové ubytování k dispozici.”219 Dále například v případě 

Stanková proti Slovensku220 konstatoval Soud porušení článku 8. s odkazem na předchozí právní 

posouzení slovenského Ústavního soudu. Ten došel v kontextu daného případu k závěru, že 

,,rozhodnutí soudu nařizující stěžovatelce opustit byt, aniž by jí bylo poskytnuto jakékoliv 

alternativní bydlení, způsobilo následky, které jsou neslučitelné s jejím právem na respektování 

jejího soukromého a rodinného života a jejího obydlí, berouce přitom ohled i na zvláštní ochranu 

dětí a mladistvích dle článku 41 Ústavy.”221  

Je vhodné poznamenat, že konstantní interpretace článku 8. jako článku nezakládajícího 

právo na bydlení byla některými soudci již kritizována. Ve společném disentním stanovisku k 

rozhodnutí ve věci Chapman222 odmítla menšina sedmi soudců interpretovat článek 8. způsobem, 

že nemůže být zdrojem práva na poskytnutí obydlí. S odkazem na princip vyjádřený v případě 

Marzari, tedy že odmítnutí poskytnout asistenci při řešení bytových potřeb osobě trpící závažným 

onemocněním může za určitých okolností založit konflikt s článkem 8., uvedli, že “...dle judikatury 

Soudu se právo na poskytnutí obydlí nenachází zcela mimo rozsah článku 8.”223 V rozhodnutí 

Yordanova Soud uvedl, že ,,článek 8. nezakládá ve svém znění právo na poskytnutí obydlí, a tak i 

pozitivní povinnosti ubytovat osobu bez přístřeší musí být omezené. Nicméně povinnost poskytnout 

přístřeší obzvláště zranitelným jedincům může z článku 8. ve vyjímečných případech vyplynout.”224  

Z judikatury tedy vyplývá, že Soud na smluvní strany za určitých okolností klade 

požadavky směřující k minimalizaci rizika bezdomovectví. Otázkou je, jaké konkrétní kroky se od 

států budou očekávat. ESLP použil slovní spojení “patřičně zvážit důsledky vystěhování a riziko 

 
218 Tamtéž, 118 (ii). 
219 Winterstein a ostatní proti Francii, rozhodnutí ze dne 17. října 2013, §76, Č. s. 27013/07. 
220 Stanková proti Slovensku, rozhodnutí ze dne 9. října 2007, Č.s. 7205/02. 
221 Tamtéž, §60. 
222 Chapman proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 18. ledna 2001, Čs. 27238/95. 
223 Tamtéž, §7 disentního stanoviska. 
224 Yordanova a ostatní proti Bulharsku, rozhodnutí ze dne 24. září 2012, § 130, Č.s. 25446/06. 
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bezdomovectví”225 Podmínka zvážení rizika bezdomovectví v průběhu testu proporcionality 

představuje zcela jistě významný přínos v oblasti práva na adekvátní bydlení. Konkrétně v případě 

Yordanova se z rozhodnutí Soudu zdá, že tento požadavek mohl být naplněn zvážením použití 

alternativního, méně drastického postupu řešení dané situace, například legalizováním obydlí či 

vybudováním sanitárních zařízení, a v případě opravdu nutného vystěhování poskytnutím asistence 

při hledání alternativního obydlí.226  

Osobně předpokládám, že sociálním aspektům bude v judikatuře Soudu věnována stále 

větší pozornost, a tak i požadavky kladené na smluvní strany v této oblasti by se zřejmě mohly 

rozšiřovat. Určitý náznak v tomto směru lze spatřit ve skutečnosti, že v rozhodnutí Yordanova Soud 

vůbec poprvé ve věcech týkajících se nucených vystěhování zmínil v kapitole relevantních 

mezinárodních materiálů Evropskou sociální chartu, uvedl právní názor z rozhodnutí Evropského 

sociálního výboru či zmínil obecný komentář Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní 

práva týkající se nucených vystěhování a práva na adekvátní bydlení dle MPoHSKP.227 

Symbolicky to lze vnímat jako neochotu následovat striktní oddělení úpravy práva na respektování 

soukroméno a rodinného života dle článku 8. Úmluvy a práva na adekvátní bydlení dle Evropské 

sociální charty či MPoHSKP. Ve věci Winterstein Soud již rozhodnutí Evropského výboru zahrnul 

mimo relevantní materiály také do odůvodnění, když zmínil, že: ,,…stejný závěr vedl Evropský 

výbor pro sociální práva k závěru, že v případě stížnost č. 51/2008 (…) došlo k porušení čl. 31 

revidované Charty..”228 Tento vývoj by do budoucna mohl naznačovat, že lze ze strany ESLP 

očekávat při řešení podobných případů širší zohledňování sociálních aspektů práva na respektování 

soukromého a rodinného života a obydlí také v souvislosti s rozhodovací činností Evropského 

výboru. Kromě toho je možné, že se úloha článku 8. bude v oblasti práva na adekvátní bydlení 

zvyšovat i ve spojitosti se zvyšujícím se zájmem o sociální práva obecně. Bývalý předseda Soudu 

Linos-Alexandre Sicilianos řekl, že roli Soudu v oblasti sociálních práv a sociálního státu považuje 

 
225 Tamtéž, § 126. 
226 Tamtéž, § 124, § 125. 
227 REMICHE, Adelaide. Yordanova and others v Bulgaria: The Influence of the Social Right to Adequate Housing on 
the Interpretation of the Civil Right to Respect for One’s Home [online]. In: Human Rights Law Review vol. 12 (4), 
Oxford University Press, 2012, str. 787 – 800. [cit. 2019-12-10]. S. 794. Dostupné z: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2705714 
228 Winterstein proti Francii, rozhodnutí ze dne 17. října 2013, § 93, Č.s. 27013/07. 
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za nezbytnou, a uvedl, že Soud by měl postupovat v oblasti jejich ochrany směleji než doposud.229 

Na druhou stranu je třeba mít stále na paměti, že právo na bydlení jako takové není předmětem 

ochrany Úmluvy a není žádoucí, aby ochrana sociálních aspektů přiznaných práv byla smluvními 

stranami vnímána jako snaha o záměrné obcházení zakotvovacího mechanismu. To by mohlo mít 

negativní důsledky pro konsensus smluvních stran a jejich ochotu být Úmluvou dále vázány. 

Nedojde-li tudíž k rozšíření katalogu dodatkovým protokolem, kterým by bylo právo na bydlení 

do Úmluvy výslovně zakotveno, osobně předpokládám, že ochrana poskytovaná Úmluvou 

prostřednictím sociálních aspektů článku 8., ač momentálně sílící, bude stále značně omezená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
229 New ECHR head stresses need for bold steps in social rights. Ekathimerini.com [online]. 9. 4. 2019 [cit. 2020-6-
15]. Dostupné z:  https://www.ekathimerini.com/239381/article/ekathimerini/news/new-echr-head-stresses-need-for-
bold-steps-in-social-rights  

https://www.ekathimerini.com/239381/article/ekathimerini/news/new-echr-head-stresses-need-for-bold-steps-in-social-rights
https://www.ekathimerini.com/239381/article/ekathimerini/news/new-echr-head-stresses-need-for-bold-steps-in-social-rights
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4. Aplikace zákazu diskriminace dle článku 14 Úmluvy v oblasti práva na 

sociální zabezpečení 

 
Článek 14: 

„Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace 

založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo 

jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod 

nebo jiné postavení.“ 

 
Soud rozlišuje dvě formy diskriminace, a to diskriminaci přímou a nepřímou. V této práci 

bude pojednáno o diskriminaci přímé, kterou ESLP pojímá jako takové rozdílné zacházení 

s osobami nacházejícími se v analogické nebo relevantně podobné situaci, které postrádá 

„objektivní a rozumné zdůvodnění – jinými slovy, pokud nesleduje legitimní cíl nebo pokud zde není 

rozumný vztah přiměřenosti mezi použitými prostředky a sledovaným cílem.“230 V jádru přímé 

diskriminace tedy stojí faktické rozdílné zacházení, které může v praxi nabývat různých podob. V 

případech, jež se blíže dotýkají oblasti sociálních práv, může jít například o stanovení rozdílného 

věku pro přiznání nároku na starobní důchod, příjem nižší penze či platu, neumožnění výkonu 

určité profese, bránění v přístupu ke vzdělání či odebrání nároku na výplatu sociálních dávek.231 

V následujících kapitolách bude za pomoci příkladů z judikatury Soudu ukázáno, za jakých 

podmínek může článek 14 poskytnout ochranu před diskriminací v oblasti práva sociálního, které 

není Úmluvou výslovně upraveno. Konkrétně jsem pro tento účel zvolila případy týkající se 

diskriminace v oblasti práva na sociální zabezpečení232 v kontextu článku 1 Protokolu č. 1 

zakotvujícího ochranu vlastnictví. 

 

 

 

 
230 Luczak proti Polsku, rozhodnutí ze dne 27. listopadu 2007, § 47, Č.s. 77782/01. 
231 Handbook on European Non-discrimination Law and its Update including the Manual on the Anti-discrimination 
Legal Framework and Referral Mechanism in Azerbaijan. IMO [online]. Baku, 2013 [cit. 2020-2-23]. Dostupné z: 
http://iom.az/publications/ECHR_AD_Manual_2013_ENG.pdf 
232 Zakotveného například v čl. 9 MPHSK: „Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého na sociální 
zabezpečení, zahrnujíc v to právo na sociální pojištění.“ 

http://iom.az/publications/ECHR_AD_Manual_2013_ENG.pdf
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4.1 Akcesorická povaha článku 14 Úmluvy 

Zákaz diskriminace upravený v článku 14 se vztahuje pouze na případy rozdílného 

zacházení, ke kterým dochází při užívání práv a svobod přiznaných Úmluvou.233 Článek 14 tedy 

není schopen samostatné existence a lze jej aplikovat jedině ve spojení s jiným právem zakotveným 

v Úmluvě. Jeho úloha tak spočívá v doplnění zbývajících hmotných ustanovení Úmluvy.234 

Akcesorická povaha zákazu diskriminace by mohla z hlediska jeho aplikace v oblasti sociálních 

práv představovat problém, jakým způsobem vtáhnout ochranu před diskriminací při užívání 

přiznaných práv a svobod i na práva sociální, která Úmluvou výslovně přiznána nejsou. Ze znění 

hmotných ustanovení Úmluvy je nepochybné, že v žádném ze svých článků nepřiznává právo na 

sociální zabezpečení v jakékoliv formě. Nicméně přesto najdeme poměrně bohatou judikaturu 

týkající se diskriminace právě v této oblasti. Je tomu tak z důvodu, že Soud zašel při aplikaci článku 

14 na konkrétní případy dále, než by samotné slovní vyjádření “užívání práv a svobod přiznaných 

Úmluvou” napovídalo.  

V první řadě bude vhodné identifikovat, které nároky z oblasti práva na sociální zabezpečí 

Soud zahrnul do obsahu autonomního pojmu “majetek”, a tudíž požívají ochrany článku 1 

protokolu č. 1. 

 

4.2 Právo na sociální zabezpečení v kontextu článku 1 Protokolu č. 1  

Článek 1 protokolu č. 1: 

Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže 

být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné 

zásady mezinárodního práva. Předchozí ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které 

považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení 

daní a jiných poplatků nebo pokut. 

Otázka, zda jsou tímto článkem chráněny také nároky vztahující se k dávkám ze sociálních 

systémů, byla po dlouhou dobu v judikatuře Soudu sporná. Státy mnohdy uplatňovaly výhradu 

nepřijatelnosti stížnosti s argumentací, že Úmluva žádné právo na poskytnutí jakékoliv sociální 

dávky výslovně nepřiznává, a tudíž na straně stěžovatele neexistuje ani žádný majetkový zájem, 

který by mohl požívat ochrany článku 1. protokolu č. 1. Soud potvrdil, že Úmluva smluvním 

 
233 Všeobecný zákaz diskriminace je zakotven v článku 1 protokolu č. 12.  

234 Van Raalte proti Nizozemsku, rozhodnutí ze dne 21. února, § 33, Č.s. 20060/92. 
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stranám skutečně neukládá žádnou povinnost poskytovat sociální dávky v určité výši či dokonce 

ani povinnost zřídit vůbec nějaký systém sociálního zabezpečení.235 Uvedl také, že článek 1. 

protokolu č. 1 není sám o sobě zdrojem žádných majetkových práv a jeho působnost se vztahuje 

pouze na ochranu již existujících majetkových zájmů. Slovy Soudu: “[č]lánek 1 protokolu č. 1 

negarantuje právo na získání majetku.”236 Soud se přesto musel vypořádat s otázkou, zda, či za 

jakých podmínek, by bylo možné vymahatelné nároky ze sociálních systémů podřadit pod 

existující majetkový zájem.  

Z dřívějších rozhodnutí je patrné, že významnou roli v této souvislosti hrál způsob 

financování sociálního fondu, z něhož měly být dávky vypláceny. Při posouzení, zda nárok na 

dávku bude požívat ochranu článku 1 protokolu č. 1, byla pro Soud zásadní podoba konkrétního 

sociálního systému zejména ve smyslu toho, jakým způsobem osoba, která měla na výplatu nárok, 

do daného systému sama finančně přispívala. Jako příklad lze uvést argumentaci tehdejší Komise 

pro lidská práva k rozhodnutí o přijatelnosti stížnosti ve věci Muller proti Rakousku.237 Pan Muller 

platil v Rakousku 37 let povinné příspěvky do systému penzijního pojištění. Poté, co začal v roce 

1963 pracovat v Lichtenštejnsku, platil vedle povinných příspěvků v Lichtenštejnsku nadále také 

příspěvky do rakouského fondu, nyní již na dobrovolné bázi. Hrazením dobrovolných příspěvků 

se chtěl ujistit, že po dosažení důchodového věku bude mít splněnou pojistnou dobu vyžadovanou 

k přiznání plné penze v Rakousku. Nicméně v důsledku retroaktivní změny pravidel zavedených 

nově přijatou Úmluvou o sociálním zabezpečení mezi Rakouskem a Lichtenštejnskem mu byla 

nakonec vyměřena penze ve snížené výši. Jeho dobrovolné příspěvky byly totiž dle nových 

pravidel považovány pouze za doplňkové spoření a doba jejich hrazení nebyla nově při stanovení 

výše penze brána v potaz. Stěžovatel namítal, že v důsledku těchto retroaktivních změn prakticky 

ztratil nárok na část své penze. Komise k této věci uvedla, že “…povinností přispívat do systému 

sociálního zabezpečení může, za určitých okolností, vzniknout majetkové právo k majetku takto 

utvořenému.”238 K posouzení, zda konkrétně v případě pana Mullera existovalo majetkové  právo 

chráněné Úmluvou a došlo k porušení článku 1 protokolu č.1 bylo dle jejího názoru dále zapotřebí 

 
235 Stec a ostatní proti Spojenému království, rozhodnutí o přijatelnosti, § 54, Č.s. 65731/01 a 65900/01. 
236 Kopecký proti Slovensku, rozhodnutí ze dne 28. září 2004, § 35b, Č.s. 44912/98. 
237 Muller proti Rakousku, rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 16. prosince 1974, Č.s. 5849/72 [online]. Dostupné z: 
http://www.nuigalway.ie/media/housinglawrightsandpolicy/files/councilofeurope/MLLER-v-AUSTRIA.pdf 
238 Tamtéž, str. 53. 

http://www.nuigalway.ie/media/housinglawrightsandpolicy/files/councilofeurope/MLLER-v-AUSTRIA.pdf
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provést důkladné prozkoumání daného systému sociálního zabezpečení. Výslovně také upozornila, 

že významnou roli může hrát dobrovolná povaha odevzdaných příspěvků.  

Z přístupu Komise je tedy zřejmé, že povaha dávek z hlediska způsobu jejich financování 

hrála významnou roli. Postavení nároků vztahujících se k dávkám z nepříspěvkových fondů bylo 

dříve v judikatuře obecně slabší. Státy uváděly jako argument proti zahrnutí těchto nároků pod 

pojem „majetek“ dle článku 1 protokolu č. 1 nedostatek přímé vazby mezi odvedenými příspěvky 

a vznikem nároku na výplatu penze či jiné dávky. Praktickým důsledkem této nedostatečné přímé 

vazby je, že okruh přispěvovatelů je odlišný od okruhu příjemců dotčených dávek.239 Postoj Soudu 

byl k těmto nárokům zprvu nejednoznačný. Zatímco v některých rozhodnutích se přiklonil k 

názoru, že ochranu požívají pouze ty dávky, u nichž lze nalézt přímou vazbu mezi platbou 

příspěvků a nárokem na dávku, v jiných naopak připustil, že i nároky z nepříspěvkových sociálních 

systémů mohou představovat majetkový zájem spadající pod ochranu článku 1 protokolu č. 1.240  

Svůj postoj k této otázce sjednotil v rozhodnutí ve věci Stec a ostatní proti Spojenému 

království.241 I v tomto případě vláda vznesla námitku nepřípustnosti ratione materie s 

odůvodněním, že Úmluva nezakotvuje právo na poskytnutí dávek ze strany státu, a tudíž majetkové 

zájmy plynoucí z dávek, které nejsou založené na příspěvkovém schématu, nespadají do působnosti 

článku 1 protokolu č. 1. 

Soud v této souvislosti zdůrazil nutnost vykládat články Úmluvy v souladu s principem 

efektivity a s ohledem na měnící se podmínky v členských státech tak, aby jeho postoj při řešení 

této otázky reflektoval aktuální stav organizace systémů sociálního zabezpečení ve smluvních 

stranách. ESLP vzal v úvahu, že v současnosti existuje napříč členskými státy celá řada různých 

druhů sociálních dávek, které zakládají právní nároky, stejně jako nepřeberné množství metod, 

kterými jsou financovány. Vzhledem k této rozmanitosti, a také s ohledem na určitou vzájemnou 

provázanost jednotlivých dávek v rámci sociálních systémů, došel k závěru, že vyloučení jedné 

kategorie dávek z působnosti článku 1 protokolu č. 1 pouze z důvodu, že nebylo přispěno do 

konkrétního fondu, je vyumělkované. Takové dělení se Soudu jevilo nepřirozené i proto, že v praxi 

 
239 Wessels-Bergervoet proti Nizozemsku, rozhodnutí ze dne 4. září 2002, § 40, Č.s. 34462/97. 
240 Stec a ostatní proti Spojenému království, rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 6. července 2005, § 46, Č.s. 65731/01 
a 65900/01. 
241 Stec a ostatní proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 12. dubna 2006, Č.s. 65731/01 a 65900/01. 
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jsou dávky z nepříspěvkových fondů často financovány z daní, a v konečném důsledku je na ně v 

mnoha případech adresáty beztak přispíváno.242 

Od rozhodnutí ve věci Stec a ostatní již tedy příspěvková či nepříspěvková povaha dávek 

nehraje z hlediska existence majetkového zájmu chráněného článkem 1 protokolu č. 1 roli. 

Majetkový zájem bude v případě sociálních dávek existovat vždy, pokud stát prostřednictvím své 

legislativy zakládá vymahatelné právo na jejich poskytnutí, a dotyčná osoba splnila všechny 

podmínky pro jejich přiznání či je ve vztahu k dávkám alespoň držitelem legitimního očekávání. 

Takové právo je nutné vůči osobám, které splnily všechny zákonné podmínky, pojímat jako právo 

generující majetkový zájem a tím pádem spadající do rozsahu působnosti článku 1 protokolu č. 

1.243 Případné odebrání či snížení těchto dávek pak může představovat zásah do práva na pokojné 

užívání majetku, který musí být ospravedlněn veřejným zájmem.244  

Pod ochranu článku 1 protokolu č. 1 ale nespadají nároky hypotetické, tedy takové, na 

jejichž poskytnutí by osoba teprve v budoucnosti teoreticky mohla mít nárok. Takto Soud například 

ve věci Willis proti Spojenému království245 shledal právní úpravu vůči stěžovateli diskriminační 

v případě dvou druhů dávek, ale nikoliv pokud šlo o vdovský důchod. Podstatou stížnosti ve vztahu 

k vdovskému důchodu bylo totiž pouhé riziko, že by stěžovateli mohl být důchod v důsledku 

legislativních pravidel v budoucnu diskriminačním způsobem z důvodu pohlaví odepřen.246 Soud 

upozornil, že i kdyby byl stěžovatel v tomto případě ženou, neměl by za současné situace na 

přiznání těchto dávek ještě nárok. Jejich přiznání závisí na splnění více kumulativních podmínek, 

přičemž zda k jejich splnění v budoucnu skutečně dojde, a tím pádem i k získání nároku na ně, se 

momentálně nedá posoudit, stejně tak, jako by se nedalo posoudit, zda by na ně nyní získala nárok 

žena ve stejném postavení jako navrhovatel.247 Dále se nebude jednat o zásah do práva dle článku 

1 protokolu č. 1. v případě odebrání dávek, pokud dotčená osoba přestala splňovat některou ze 

zákonem vyžadovaných podmínek.248  

Od situace, kdy jde pouze o hypotetický nárok, či nárok, který zanikl, je zapotřebí odlišit 

situaci, kdy stěžovatel sice v rozhodné době nesplňuje všechny zákonné podmínky pro jejich 

 
242 Stec a ostatní proti Spojenému království, rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 6. července 2005, § 50, Č.s. 65731/01 
a 65900/01. 
243 Tamtéž, § 54. 
244 Damjanac proti Chorvatsku, rozhodnutí ze dne 24. března 2014, § 85, Č.s. 52943/10. 
245 Willis proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 11. září 2002, Č.s. 36042/97. 
246 Tamtéž, § 44. 
247 Tamtéž, § 49. 
248 Damjanac proti Chorvatsku, rozhodnutí ze dne 24. března 2014, § 86, Č.s. 52943/10. 
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přiznání, ale má ve vztahu k dávkám majetkový zájem spočívající v legitimním očekávání jejich 

poskytnutí či ponechání již vyplacených prostředků. Podmínkou je, že takové legitimní očekávání 

musí mít dostatečný základ v právu členského státu, například v podobě právních předpisů či 

judikatury vnitrostátních soudů, a musí jít o nárok, který je specifičtější než pouhá naděje na jejich 

poskytnutí.249 V praxi může jít například o případy týkající se mylných rozhodnutí veřejných 

orgánů, kterými byly osobám přiznány nároky na dávky v rozporu s právními předpisy, potažmo o 

případy následných obnov řízení a vymáhání protiprávně poskytnutých prostředků. Přestože 

majetkový zájem v takové situaci neplyne přímo z právních předpisů, mohou mylná rozhodnutí za 

určitých podmínek založit legitimní očekávání subjektu ve vztahu k chybně přiznaným dávkám. 

Soud v těchto případech například posuzuje, zda stěžovatel sám svým jednáním přispěl k 

chybnému rozhodnutí, v jakém časovém horizontu a jakým způsobem se státní orgán pokusil o 

sjednání nápravy, o jaký charakter dávek z hlediska účelu se jedná či jaká je celková osobní situace 

stěžovatele.  

Například v případě Čakarević proti Chorvatsku250 se Soud zabýval situací, kdy 

stěžovatelce byly v důsledku chyby úřadu v rozporu s právními předpisy po více než 3 roky 

vypláceny dávky podpory v nezaměstnanosti. Následně jí byla rozhodnutím tohoto úřadu uložena 

povinnost veškeré takto vyplacené příspěvky vrátit. Posléze bylo v této věci proti stěžovatelce 

zahájeno řízení pro bezdůvodné obohacení. V řízení před ESLP vláda argumentovala, že 

stěžovatelka neměla za daných okolností žádný majetkový zájem chráněný článkem 1 protokolu č. 

1, jelikož vymáhaná peněžní částka byla ve skutečnosti vlastnictvím státu. Dle jejího názoru 

nemohla být stěžovatelka vůči těmto peněžním prostředkům nositelem legitimního očekávání, 

jelikož i přes chybné rozhodnutí příslušného orgánu měla vzhledem k publicitě právních předpisů 

vědět, že na přiznání těchto dávek neměla nárok.251 Soud vzal nicméně v úvahu kontext celé 

situace. Stěžovatelka sama nepřispěla k chybě úřadu, její dobrá víra ve vztahu k přiznaným dávkám 

nebyla stranami zpochybněna, samo rozhodnutí o přiznání dávek neobsahovalo zákonné pravidlo 

vylučující její nárok a dávky jí byly vypláceny po dobu více než tří let. Za těchto okolností měla 

stěžovatelka dle názoru Soudu důvod předpokládat, že byla k pobírání chybně přiznaných dávek 

 
249 Béláné Nagy proti Maďarsku, rozhodnutí ze dne 13. prosince 2016, § 75, Č.s. 53080/13. 
250 Čakarević proti Chorvatsku, rozhodnutí ze dne 26. července 2018, Č.s. 48921/13. 
251 Tamtéž, § 48. 
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oprávněna. Byla tedy vůči těmto dávkám nositelem legitimního očekávání a tím pádem i 

majetkového zájmu pro účely aplikace článku 1 protokolu č. 1.252  

 

4.2.1 Béláné Nagy proti Maďarsku 

Zajímavá situace týkající se interpretace konceptu legitimního očekáváni nastala v případě 

Béláné Nagy proti Maďarsku.253 Stěžovatelce, jejíž ztráta pracovní schopnosti byla posouzena na 

úroveň 67%, byl v roce 2001 přiznán invalidní důchod. Jednou z podmínek pro přiznání důchodu 

bylo  pokrytí minimální doby sociálního pojištění, což stěžovatelka v roce 2001 dle tehdy platných 

předpisů splnila. Ačkoliv během následujících let nedošlo k faktické změně jejího zdravotního 

stavu, byla ztráta pracovní schopnosti stěžovatelky v roce 2009 posouzena na pouhých 40%. K této 

změně došlo výhradně v důsledku nově zavedené metodologie. Jelikož 40% ztráta nebyla k 

přiznání invalidního důchodu dostačující, byl jí důchod v únoru 2010 odebrán. V roce 2012 byl její 

stav znovu posouzen a ztráta pracovní schopnosti ohodnocena na 50%, což by bylo pro přiznání 

invalidního důchodu opět dostačující. Nicméně v tomto roce byly zavedeny nové podmínky 

týkající se nutné doby sociálního pojištění, která byla oproti předchozí úpravě navýšena.  Zatímco 

k přiznání důchodu bylo dle nových pravidel vyžadováno pokrytí alespoň 1095 dní, stěžovatelka 

splňovala pouze 947 dní. Jádrem sporu se stala otázka, zda za této situace byla stěžovatelka v roce 

2012 držitelem legitimního očekávání spočívajícího v nároku na znovuposkytnutí invalidního 

důchodu v případě, že by opět došlo ke zhoršení jejího zdravotního stavu. V takovém případě by 

na její straně existoval majetkový zájem chráněný článkem 1 protokolu č.1 i přestože nesplňovala 

všechny zákonné podmínky pro jeho přiznání, konkrétně tedy povinnou dobu sociálního pojištění. 

Soud došel k závěru, že stěžovatelka ztratila nárok na výplatu dávek v roce 2010 poté, co 

byla ztráta její pracovní schopnosti posouzena na 40%. Od té doby totiž neměla dle právní úpravy 

na poskytnutí invalidního důchodu žádné vymahatelné právo zakotvené v právních předpisech. 

Nicméně dle názoru většiny senátu byl nárok stěžovatelky na výplatu dávek od této chvíle nahrazen 

legitimním očekáváním jejich opětovného poskytnutí v případě, že by to zhoršení jejího 

zdravotního stavu znovu vyžadovalo.254 Toto legitimní očekávání stěžovatelka nabyla již v roce 

2001, tedy v době, kdy poprvé splnila všechny zákonné podmínky  dle tehdy platné legislativy, 

včetně povinné doby sociálního pojištění. Prvotní přiznání invalidního důchodu Soud interpretoval 

 
252 Tamtéž, § 60 – 63. 
253 Béláné Nagy proti Maďarsku, rozhodnutí senátu ze dne 13. prosince 2016, Č.s. 53080/13. 
254 Tamtéž, § 48. 
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jako formální uznání vzniku tohoto legitimního očekávání ze strany veřejných orgánů. Zákonný 

základ legitimního očekávání stěžovatelky tedy spočíval v předpisech, které byly účinné v době 

jejího zaměstnání a prvního přiznání důchodu. Stěžovatelka tak byla nositelkou majetkového zájmu 

chráněného článkem 1. protokolu č. 1. Po zvážení okolností celého případu došel k závěru, že zásah 

do práv stěžovatelky nebyl proporcionální a došlo k porušení článku 1 protokolu č. 1. 

Na první pohled o kontroverzi tohoto rozhodnutí svědčí, že bylo přijato nejprve těsnou 

většinou Senátu v poměru 4:3 soudcům. Poté, co byla věc na žádost vlády předložena k posouzení 

Velkému senátu, došel tento ke stejnému závěru, nicméně opět těsnou většinou 9:8 soudců. 

Problémové aspekty shrnuli disentující soudci ve společném odlišném stanovisku k prvnímu 

rozhodnutí. Dle jejich názoru nepostupovala většina Senátu správně při aplikaci obecných principů 

vyplývajících z judikatury. Výsledkem je interpretace článku 1 protokolu č. 1 způsobem, který je 

v rozporu s dosavadní judikaturou, která stanovuje, že článek 1 protokolu č. 1 není zdrojem práva 

na získání majetku, a tudíž ani zdrojem práva na poskytnutí sociální dávky v jakékoli výši. Senát 

v tomto případě poprvé v historii Soudu interpretoval článek 1 protokolu č. 1 způsobem, který 

smluvním stranám zakládá povinnost přiznat osobě právo na dávku sociálního zabezpečení, aniž 

by na ni měla tato osoba dle platných právních předpisů vymahatelný nárok.255  Jelikož Úmluva 

sama nemůže přiznat právo na poskytnutí invalidního důchodu nezávisle na existenci 

vymahatelného práva na úrovni národní legislativy, byla většinou Senátu použita interpretace 

zakotvující nový koncept legitimního očekávání. Praktickým důsledkem tohoto nového konceptu 

je, že osoba, která jednou splnila podmínky na přiznání invalidního důchodu, nabyla současně také 

doživotní legitimní očekávání na znovuposkytnutí této dávky, kdykoliv to její zdravotní stav bude 

vyžadovat.256  Soudci souhlasili, že článek 1 protokolu č. 1 se skutečně nemusí vztahovat pouze na 

existující majetek, ale i na majetek, k němuž je osoba schopna prokázat existenci legitimního 

očekávání. Nicméně takové legitimní očekávání musí mít dostatečně jasný základ v nějakém 

normativním pramenu práva na vnitrostátní úrovni, aby bylo schopné založit majetkový zájem dle 

článku 1 protokolu č. 1.257 

V odlišném stanovisku Velkého senátu menšina soudců uznala, že je sice pravdou, že 

stěžovatelka roky přispívala do systému sociálního zabezpečení. Nicméně tuto skutečnost 

nepovažovali za relevantní pokud šlo o existenci legitimního očekávání. Povinnost hradit po 

 
255 Béláné Nagy proti Maďarsku, rozhodnutí Senátu ze dne 10. února 2015, § 1 odlišného stanoviska, Č.s. 53080/13. 
256 Tamtéž, § 8 odlišného stanoviska. 
257 Tamtéž, § 10 odlišného stanoviska. 
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stanovenou dobu příspěvky byla jednou z podmínek, které musely být splněny, aby nárok na 

invalidní důchod mohl být vůbec přiznán258 Placením těchto příspěvků stěžovatelce nevznikal 

žádný nárok na určitý podíl z daného fondu. Ze skutečnosti, že stěžovatelka v roce 2001 splnila 

všechny podmínky, a její nárok tak byl formálně uznán, nelze dle názoru disentujících soudců 

vyvodit důsledek spočívající v tom, že by stěžovatelka získala do budoucna časově neomezené 

legitimní očekávání obdržet invalidní důchod kdykoliv to bude její stav vyžadovat. Obsahem 

legitimního očekávání bylo pouze právo na obdržení příspěvků do té doby, dokud bude splňovat 

všechny zákonné podmínky pro jejich poskytnutí. Jakmile přestala stěžovatelka v roce 2010 tyto 

podmínky splňovat, neexistoval v národním právu již žádný právní předpis, od něhož by mohla své 

další legitimní očekávání odvozovat.259  

Soudci podotkli, že o zásah do článku 1 protokolu č. 1 by mohlo jít v případě osoby, která 

by v době zavedení nových podmínek byla příjemcem invalidního důchodu, a ten by jí byl v 

důsledku těchto nových pravidel odebrán, jelikož taková osoba by měla v době zavedení nových 

pravidel existující majetkový zájem chráněný článkem 1 protokolu č. 1. To ale nebyl případ 

stěžovatelky. Disentující soudci se tak ztotožnili s námitkou vlády spočívající v nepřípustnosti 

stížnosti z důvodu ratione materiae.260 

 

4.3 Článek 14 a zájmy nalézající se v rámci článku 1 protokolu č. 1 

V předcházejících kapitolách bylo uvedeno, za jakých podmínek požívají nároky v oblasti 

práva na sociální zabezpečení ochrany článku 1 protokolu č.  1. Soud ale zákaz diskriminace obecně 

vztahuje i na některé zájmy, které se pod ochranou ostatních hmotných ustanovení nenalézají. K 

přípustnosti aplikace článku 14 totiž stačí, pokud se tvrzené diskriminační zacházení obsahově 

alespoň dotýká sféry působnosti některého z hmotných článků Úmluvy. K tomu, aby mohla být 

určitá situace pro účely aplikace článku 14 ratione materie podřazena pod některé z hmotných 

ustanovení Úmluvy je tedy dostačující pouhá souvislost okolností případu s katalogem zaručených 

práv a svobod. Tato obsahová souvislost je dostatečná sama o sobě a nemusí být zároveň shledáno 

porušení dotčeného článku. Zákaz diskriminace lze tedy aplikovat i na případy, ve kterých by Soud 

porušení samotného článku 1 protokolu č. 1 nekonstatoval, ale skutkové okolnosti s tímto článkem 

 
258 Béláné Nagy proti Maďarsku, rozhodnutí Velkého senátu ze dne 13. prosince 2016, § 24 odlišného stanoviska, 
Č.s. 53080/13. 
259 Tamtéž, § 26 - §28 odlišného stanoviska. 
260 Tamtéž, § 40 odlišného stanoviska. 
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obsahově souvisí. ,,Aplikace čl. 14 nezbytně nepředpokládá porušení některého z hmotných práv 

zaručených Úmluvou. Je nutné, ale zároveň dostačující, pokud fakta případu spadají “do rámce” 

jednoho nebo více článků Úmluvy.”261  

Článek 14 se tak kromě Úmluvou přiznaných práv a svobod vztahuje i na závazky, k jejichž 

plnění se smluvní strany přihlásily dobrovolně nad rámec povinností stanovených Úmluvou, pokud 

obsahově spadají do obecného rámce některého ze zakotvených práv.262 Bude tak aplikován i na 

plnění závazků, které představují určitý nadstandard, k jehož poskytnutí není stát dle znění Úmluvy 

povinen. V kontextu článku 1 protokolu č.1 to znamená, že: „[p]okud se smluvní strana rozhodne 

ve svém vnitrostátním právu určitá majetková plnění poskytovat, pak tak musí činit férově, 

nediskriminačně a v rozumném procesním rámci.“263 Dá se tedy říci, že v praxi je článek 14 

uplatňován nad rámec užívání práv a svobod “přiznaných Úmluvou”. Při zvažování jeho aplikace 

na konkrétní případ se tedy Soud bude ptát nejen na to, zda došlo k porušení zákazu diskriminace 

při užívání některého z dalších práv přiznaných Úmluvou, ale v případech, kdy bude odpověď na 

tuto otázku záporná, bude pokračovat otázkou: „spadá namítané porušení čl. 14 EÚLP 

přinejmenším do rámce některého z dalších práv, která Úmluva zaručuje?“264  

Příkladem může být situace, kdy je žadateli zamítnut nárok na přiznání určité sociální dávky 

z důvodu nesplnění zákonného požadavku, který považuje za diskriminační. Například ve věci 

Gaygusuz proti Rakousku265 bylo stěžovateli zamítnuto přiznání dávek sociální pomoci výhradně 

kvůli tomu, že nebyl rakouským občanem, ačkoliv v Rakousku dlouhodobě žil, pracoval a platil 

zde příspěvky pojištění v nezaměstnanosti. Jelikož stěžovatel za této situace všechny zákonné 

podmínky pro přiznání dávek sociální pomoci skutečně nesplňoval, neměl žádný vymahatelný 

nárok vyplývající z národní legislativy, který by mohl požívat ochrany článku 1 protokolu č. 1. 

Nicméně stále zde existuje zmíněná obsahová souvislost mezi nároky na sociální dávky a ochranou 

vlastnictví, která postačuje k aplikaci článku 14 ve spojení s článkem 1 protokolu č.1. „Soud tak 

rozlišil dvě situace: za prvé, jednotlivec splňuje všechny požadavky stanovené vnitrostátním 

právem na přiznání určité dávky. V takovém případě bude čl. 1 Protokolu č. 1 na toto právo 

aplikovatelný a nárok na dávku je „majetkem“. Nicméně i pokud žadatel o určitou dávku některou 

 
261 Stec a ostatní proti Spojenému království, rozhodnutí o přijatelnosti, § 39, Č.s. 65731/01 a 65900/01.  
262 Tamtéž, § 40. 
263  KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, Velké komentáře, s. 1250. 
264 Tamtéž, s. 1214. 
265 Gaygusuz proti Rakousku, rozhodnutí ze dne 16. září 1996, Č.s. 17371/90. 



68 
 

z vnitrostátním právem stanovených podmínek pro vyplacení dávky nesplňuje, jeho žádost o dávku 

se může ještě nalézat v rámci čl. 1 Protokolu č. 1 pro případnou aplikaci čl. 14 EÚLP“266  

Dojde-li Soud v konkrétním případě k závěru, že se namítaná situace nalézá v rámci článku 

1 protokolu č. 1 a je tedy naplněna podmínka akcesority článku 14, dostává se dále k otázce: „Došlo 

k znevýhodňujícímu rozdílnému zacházení na základě jednoho z Úmluvou (výslovně) zapovězených 

důvodů či na základě relevantního jiného postavení?“267 

 

4.4 Diskriminační důvod 

Ochrana poskytovaná článkem 14 je omezena pouze na ty případy nepříznivého rozdílného 

zacházení, ke kterým dochází z Úmluvou předvídaných diskriminačních důvodů. Jedná se o 

charakteristiky, na jejichž základě je rozdílné zacházení u osob, které se jinak nacházejí ve 

srovnatelné situaci, založeno. Článek 14 obsahuje výčet těchto rozlišovacích kritérií. Výslovně 

zahrnuje pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní 

nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. Při 

posuzování, zda došlo k nepříznivému rozdílnému zacházení na základě některého z uvedených 

důvodů, například pohlaví, si bude Soud klást otázku, zda by bylo s osobou zacházeno méně 

příznivě i tehdy, pokud by byla opačného pohlaví. 

Kategorie „jiného postavení“ činí z tohoto výčtu výčet demonstrativní. Pod tento pojem 

zahrnul Soud například diskriminaci na základě „otcovství“. Ve věci Weller proti Maďarsku268 byla 

stěžovateli zamítnuta žádost na poskytnutí mateřského příspěvku s odůvodněním, že na jeho 

poskytnutí mají dle právních předpisů nárok pouze matky, adoptivní rodiče a opatrovníci. 

Biologickému otci by byl přiznán pouze v případě, pokud by matka dětí byla po smrti, což nebyl 

případ stěžovatele.269 Jelikož z nároku nebyli vyloučeni adoptivní otcové ani opatrovníci mužského 

pohlaví, nepovažoval Soud za vhodné tuto situaci pojmout jako diskriminaci na základě pohlaví. 

Kategorie jiného postavení tak umožnila danou situaci posoudit právě jako diskriminaci na základě 

otcovství.270  

 
266 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, Velké komentáře, s. 1260. 
267 Tamtéž, s. 1214. 
268 Weller proti Maďarsku, rozhodnutí senátu ze dne 30. června 2009, Č.s. 44399/05. 
269 Tamtéž, § 9. 
270 Tamtéž, § 33. 



69 
 

Soud pod diskriminační důvody zahrnuje nejen charakteristiky, které jsou dané a jedinec je 

nemůže svou vůlí změnit, jako např. pohlaví či rasa, ale i charakteristiky, které podléhají volbě, 

např. náboženství či politické smýšlení. V oblasti diskriminace ve vztahu k sociálnímu zabezpečení 

může být příkladem charakteristiky, která je projevem volby jednotlivce, místo trvalého bydliště. 

Soud místo trvalého bydliště uznal jako „jiné postavení“ ve věci Carson a ostatní proti Spojenému 

království.271 Naopak jako příklad charakteristiky, kterou ESLP odmítl podřadit pod kategorii 

„jiného postavení“, lze uvést druh pracovního poměru v případu Peterka proti České republice.272 

V tomto rozhodnutí Soud potvrdil, že není zásadní, zda jde o charakteristiku podléhající vůli 

jedince. Podmínkou ale je, že se musí držet pojetí ostatních osobních charakteristik vypočtených 

v článku 14. „Pojem „jiné postavení“ byl sice již judikaturou vyložen poměrně široce, avšak 

demonstrativní výčet znamená, že je třeba se držet pojetí ostatních výslovně zmíněných typů 

postavení založených na osobní charakteristice.“273 

Kategorie “jiného postavení” jistě představuje vhodný způsob, jakým docílit pružnosti 

článku 14 ve vztahu k různým předem nepředvídatelným situacím. Nicméně důsledkem otevřeného 

výčtu bez jasnějších pravidel jsou i negativa, spočívající v poměrně vysoké míře nejistoty co do 

předvídatelnosti Soudu při uznávání jednotlivých důvodů. „V otázce, zda „jiné 

postavení“ zahrnuje skutečně jakoukoliv jinou situaci subjektu, patrně nepanuje v rámci 

jednotlivých sekcí a soudců ESLP shoda. Jedině tak si lze vysvětlit skutečnost, že zatímco většinová 

tendence v judikatuře je vytvářet, ať již výslovně, nebo mlčky, další a další typy „jiného postavení“, 

nalezneme i rozhodnutí, která naopak vytváření dalších diskriminačních důvodů odmítají.“ 274 

 

4.5 Srovnatelné postavení 

V případech rozdílného zacházení je nezbytná existence tzv. komparátoru. Jedná se o 

osobu, která se nachází se stěžovatelem ve srovnatelné situaci či postavení, ale liší se od něj 

některým z výše uvedených diskriminačních důvodů, na jehož základě s ní mělo být zacházeno 

příznivěji. „Musí být prokázáno, že s jinými osobami v analogické nebo v podstatných rysech 

 
271 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, Velké komentáře, s. 1219. 
272 Anotace rozhodnutí ze dne 4. května 2010 ve věci č. 21990/07 – Peterka proti České republice. Ministerstvo 
spravedlnosti České republiky [cit. 2020-3-5]. Dostupné z: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-173563%22]} 
273 Tamtéž. 
274 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, Velké komentáře, s. 1220. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-173563%22]}
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podobné situaci je zacházeno výhodněji a že tento rozdíl v zacházení je diskriminační.“275  Otázka 

srovnatelného postavení zpravidla nebývá sporná. „Pokud je otázka srovnatelné situace či 

srovnatelného postavení vůbec diskutována, pak zpravidla nepředstavuje výraznější problém.“276 

Ačkoliv se tak tedy neděje často, nemusí přesto v některých případech na stanovení, zda se určité 

osoby nalézají ve srovnatelném postavení či situaci, panovat mezi stranami sporu shoda. Například 

ve věci Van Raalte proti Nizozemsku277 byla předmětem sporu právní úprava systému dávek péče 

o děti, podle níž byly bezdětné ženy starší 45 let vyjmuty z povinnosti nadále do tohoto systému 

přispívat. Pro bezdětné muže starší 45 let ale taková výjimka neexistovala a museli tak, na rozdíl 

od žen, příspěvky nadále hradit. Stěžovatel namítal, že právní úprava v této podobě je v rozporu s 

článkem 14 ve spojení s článkem 1 protokolu č. 1, jelikož v jejím důsledku s ním bylo zacházeno 

méně příznivě, než by bylo zacházeno se ženou ve stejném postavení. Vláda argumentovala, že v 

kontextu daného sporu vylučují biologické rozdíly mezi muži a ženami jejich posouzení jako osob 

nacházejících se ve srovnatelném postavení. Toto přesvědčení opírala o předpoklad, že mnohem 

více mužů starších 45 let ještě zplodí děti, v porovnání s ženami, které jsou v tomto ohledu z 

biologických důvodů více limitovány. Soud nicméně nebyl tímto argumentem přesvědčen a uvedl, 

že za daných okolností se zcela jistě jedná o osoby nacházející se ve srovnatelném postavení. Právě 

rozlišování mezi muži a ženami na základě biologických rozdílů, potažmo jejich schopnosti plodit 

potomky, „stojí v jádru otázky, zda namítaný rozdíl v zacházení může být ospravedlněn.“278 

 

4.6 Objektivní a rozumné zdůvodnění 

Poté, co Soud dojde k závěru, že osoba skutečně byla na základě diskriminačního důvodu 

podrobena nepříznivému rozdílnému zacházení v porovnání s jinou osobou ve srovnatelné situaci 

či postavení, zabývá se otázkou, zda je možné namítané rozdílné zacházení objektivně a rozumně 

zdůvodnit. Ačkoliv samotný článek 14 se o jakémkoli prostoru pro objektivní a rozumné 

zdůvodnění diskriminace nezmiňuje, Soud k takovému výkladu dospěl v judikatuře. „V Belgickém 

jazykovém případu Soud odmítl široký výklad „diskriminace“[…] [a] nejenom akceptoval, že ne 

 
275 Andrle proti České republice, rozhodnutí senátu ze dne 20. června 2011, § 47, Č.s. 6268/08. 
276 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, Velké komentáře, s. 1222 
277 Van Raalte proti Nizozemsku, rozhodnutí senátu ze dne 21. února, Č.s. 20060/92. 
278 Tamtéž, § 40. 
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každé rozlišování je nutně porušením Úmluvy, ale zároveň také skutečnost, že i diskriminační 

jednání je možné ospravedlnit, o čemž znění čl. 14 EULP samotného mlčí“.279  

Aby mohlo být rozdílné zacházení rozumně a objektivně zdůvodněno, bude muset smluvní 

strana doložit, že dané opatření sleduje legitimní cíl a je ve vztahu k tomuto cíli přiměřené. Státy 

tedy požívají v případech rozdílného zacházení založeného na základě některého z diskriminačních 

důvodů mezi osobami v jinak srovnatelném postavení určitý prostor, v jehož rámci mohou existenci 

takového opatření obhájit. Co lze v konkrétním případě považovat za legitimní cíl je výlučně na 

posouzení Soudu, jelikož článek 14 neobsahuje žádný, ani demonstrativní výčet legitimních cílů. 

Soud dává v této oblasti státům poměrně velkou volnost. „Akceptovatelným legitimním cílem, (…) 

může být v podstatě jakýkoli široce pojatý veřejný zájem. (..) Při dotváření dalších legitimních cílů 

(..) bývá ESLP benevolentní. Za legitimní cíl je Soud připraven považovat v podstatě jakýkoli cíl, 

který je hodnotově s Úmluvou slučitelný a rozumně zdůvodnitelný.“280   

Pokud jde o posouzení přiměřenosti zvoleného opatření, může mít na šířku prostoru pro 

uvážení vliv charakter diskriminačního důvodu, na němž je rozdílné zacházení založeno. Jedná se 

o důsledek zmíněné benevolence Soudu co do uznávání nových diskriminačních důvodů v rámci 

kategorie „jiného postavení“. Kategorie diskriminačních důvodů se stále rozšiřuje a Soud pak v 

praxi z této široké skupiny vyčleňuje užší skupinu diskriminačních důvodů, které považuje za 

„morálně podezřelé.“ Mezi morálně podezřelé důvody patří například pohlaví, národnost či 

zdravotní stav.281 Například ve vztahu k pohlaví Soud v judikatuře uvedl, že dosahování rovnosti 

mezi pohlavími představuje v dnešní době jeden z nejdůležitějších cílů členských států Rady 

Evropy.282 Skutečnost, že rozdílné zacházení by mělo být postaveno výhradně na příslušnosti ke 

konkrétnímu pohlaví, tak v mnoha případech povede k zúžení prostoru pro uvážení a Soud tím 

pádem bude po státech vyžadovat pro ospravedlnění rozdílného zacházení předložení velmi 

závažných důvodů.283  

Může ovšem nastat situace, kdy se faktor zužující prostor pro uvážení, například výskyt 

některého z morálně podezřelých kritérií, setká s jiným faktorem, který prostor pro uvážení naopak 

 
279 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, Velké komentáře, s. 1212. 
280 Tamtéž, s. 1224. 
281 Tamtéž, s. 1228. 
282 Abdulaziz, Cabales a Balkandali proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 28. května 1985, § 78, Č.s. 
9214/80, 9473/81, 9474/81. 
283 Willis proti Spojenému království, rozhodnutí senátu ze dne 11. září 2002, § 39, Č.s. 36042/97. 
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rozšiřuje, což může být například skutečnost, že opatření zakotvující rozdílné zacházení je úzce 

spojeno s oblastí sociální politiky. Soud uvedl, že při posuzování opatření spadajících do oblasti 

hospodářské nebo sociální politiky bude „...rozhodnutí státu týkajících se vlastní politiky 

respektovat, ledaže by zjevně postrádalo rozumný základ.“284 Smluvní strany tedy v oblasti 

hospodářské a sociální politiky obecně požívají široký prostor pro uvážení. Při rozhodování, 

kterému z těchto dvou faktorů dá v případě jejich konfliktu přednost, bude ESLP vždy vycházet z 

posouzení celého kontextu případu. Nelze tedy automaticky předpokládat, že jakmile je rozdílné 

zacházení založeno na některém z „morálně podezřelých“ rozlišovacích kritérií, použije Soud vždy 

intenzivnější přezkum. „Šíře prostoru pro uvážení se bude lišit podle okolností, předmětu sporu a 

jeho pozadí.“285 Oba případy si můžeme ukázat na následujících rozhodnutích týkajících se 

rozdílného zacházení v oblasti sociální politiky státu (rozšiřující faktor) na základě pohlaví 

(zužující faktor): 

Jako příklad upřednostnění zužujícího faktoru lze uvést již zmíněný případ Van Raalte proti 

Nizozemsku týkající se diskriminačně zakotvené povinnosti placení příspěvků do systému dávek 

péče o děti. Ve vztahu k proporcionalitě vláda argumentovala, že článek 1 protokolu č. 1 státům 

poskytuje v této oblasti, vzhledem k nutnosti zajistit výdaje ze sociálních systémů, široký prostor 

pro uvážení. Soud zdůraznil, že státy skutečně mají určitý prostor pro uvážení, v jehož rámci 

mohou stanovit, na koho se budou vztahovat výjimky z povinnosti přispívat do systémů sociálního 

zabezpečení. Nicméně takové výjimky by se měly vztahovat jak na muže, tak na ženy, ledaže by 

pro rozdílné zacházení výhradně na základě pohlaví existovaly závažné důvody.286 Ačkoliv se 

v tomto případě jednalo o oblast, která se úzce váže k sociální politice, konkrétně o získávání 

finančních zdrojů na krytí výdajů sociálního systému, Soud z důvodu pohlaví jako výhradního 

diskriminačního důvodu prostor pro uvážení zúžil. 

Na druhou stranu lze uvést rozhodnutí ve věci Andrle proti České republice287 zabývající 

se diskriminací na základě pohlaví v důchodovém systému. Předmětem sporu bylo ustanovení 

zákona o důchodovém pojištění zakotvující diferencovaný věk potřebný k dosažení nároku na 

starobní penzi v závislosti na počtu vychovaných dětí pouze v případě žen. Zatímco ženám, které 

doložily, že pečovaly o jedno nebo více dětí, se dle jejich počtu přiměřeně zkracoval věk odchodu 

 
284 Andrle proti České republice, rozhodnutí senátu ze dne 20. června 2011, § 50, Č.s. 6268/08. 
285 Tamtéž, § 49. 
286 Van Raalte proti Nizozemsku, rozhodnutí ze dne 21. února, § 42, Č.s. 20060/92. 
287 Andrle proti České republice, rozhodnutí ze dne 20. června 2011, Č.s. 6268/08. 
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do důchodu, pro muže takové pravidlo neplatilo. Stěžovatel, který měl ve své péči a osobně 

vychoval dvě děti, namítal porušení článku 14 ve spojení s článkem 1 protokolem č. 1 s tvrzením, 

že pokud by byl ženou v totožné situaci, žádost o přiznání starobního důchodu by mu zamítnuta 

nebyla. Vláda uznala, že v tomto případě k rozdílnému zacházení skutečně došlo. Trvala nicméně 

na tom, že je daným opatřením sledován legitimní cíl spočívající v napravení „nerovnosti mezi 

sociálními rolemi obou pohlaví v rodině.“288 Soud přijal argumentaci vlády, že dané opatření 

v době svého zavedení reflektovalo znevýhodněné postavení žen mající původ v socialistické 

společnosti, kdy u žen docházelo ke střetu role jako primárních pečovatelek o děti a domácnost s 

požadavkem na plné zapojení do pracovního procesu. Negativní důsledky tohoto stavu ve 

společnosti přitom stále přetrvávají a mizí postupně. Soud tak došel k závěru, že opatření 

zakotvující rozdílné zacházení sledovalo legitimní cíl a bylo ve vztahu k zmíněným okolnostem 

proporcionální. Vzhledem k citlivosti zásahů do důchodových systémů by nebylo dle názoru Soudu 

vhodné po smluvní straně vyžadovat radikální změnu spočívající v okamžitém zrušení výjimky pro 

ženy. Soud upozornil, že se nenachází v pozici, kdy by mohl skutečně účinně posoudit všechny 

dopady daného opatření na společnost. V kombinaci se závažností důsledků, které mohou zásahy 

do důchodových systému pro celou společnost mít, se přiklonil k udělení širokého prostoru pro 

uvážení. „Soudu nezbývá než připomenout, že vnitrostátní orgány jsou lépe než mezinárodní soud 

způsobilé rozhodnout o tak složité otázce týkající se hospodářské a sociální politiky a závisející na 

mnoha vnitrostátních proměnných a přímé znalosti dotyčné společnosti a že vnitrostátní orgány 

mají v této oblasti velký prostor pro vlastní uvážení. “289  

Z rozhodnutí ve věci Andrle vyplývá, že významný faktor při rozhodování o míře volné 

úvahy pro ospravedlnění rozdílného zacházení ve věcech týkajících se sociálního zabezpečení bude 

představovat povaha dávek, o které v daném případě půjde. Soud v odůvodnění kladl důraz na 

zásadní význam důchodových systémů pro celou společnost, a z toho důvodu nutnost respektovat 

opatrný postup při jejich reformách. „Důchodové systémy jsou vskutku úhelným kamenem 

moderních evropských systémů sociálního zabezpečení. (..) Na rozdíl od jiných sociálních dávek 

vzniká nárok na čerpání této dávky každému členu společnosti, jakmile dosáhne důchodového věku. 

Podstatné rysy tohoto systému – stabilita a spolehlivost – umožňují celoživotní plánování rodiny a 

kariéry. Z těchto důvodů je Soud přesvědčen, že veškeré změny důchodového systému musejí být 

 
288 Tamtéž, § 36. 
289 Tamtéž, § 56. 
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prováděny postupně, opatrně a odměřeně. Jakýkoli jiný postup by mohl ohrozit sociální smír, 

předvídatelnost důchodového systému a právní jistotu.“290  

Zdrženlivý postoj při zasahování do podoby důchodových systémů Soud projevil i v dalších 

rozhodnutích. Ve věci Barrow proti Spojenému království 291 stěžovatelka dosažením důchodového 

věku ztratila nárok na dávky invalidního důchodu o pět let dříve, než by jej ztratil muž v totožné 

situaci. Soud v rozhodnutí odkázal na argumentaci použitou již dříve ve věci Stec proti Spojenému 

království292, ve které se zabýval legitimitou stanovení rozdílného důchodového věku v britském 

penzijním systému. Podobně jako ve výše uvedené věci Andrle je zde zmíněna dodnes přetrvávající 

společenská nerovnost v postavení mužů a žen vyplývající z dříve upřednostňovaného tradičního 

postavení ženy jako pečovatelky o domácnost a nutnost pozvolných změn směřujících k dosažení 

úplné rovnosti. Soud uvedl, že otázka důchodového věku je oblastí, jejíž úprava může mít 

„extrémně dalekosáhlé a závažné důsledky pro ženy a ekonomiku obecně“, a ve které chybí napříč 

členskými státy konsenzus.293 Na stejnou argumentaci odkázal i v dalších rozhodnutích, např. ve 

věci Pearson294 či Walker.295 

Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoliv Soud obecně dává státům v oblasti sociálního 

zabezpečení široký prostor pro rozumné a objektivní zdůvodnění sledovaného cíle a přiměřenosti 

opatření zakotvujícího rozdílné zacházení, při posuzování konkrétních případů se bude nakonec 

jednat vždy o kontextuální proces, v jehož rámci bude Soud zvažovat veškerá specifika daného 

případu a nelze tudíž z judikatury příliš vyvozovat nějaké obecné závěry, které by Soud 

automaticky aplikoval. Nicméně z judikatury lze usoudit, že na šířku prostoru pro uvážení daného 

státům k rozumnému a objektivnímu zdůvodnění bude mít v této souvislosti vliv charakter 

diskriminačního důvodu, na němž je rozdílné zacházení založeno, a povaha dávek, o které se 

v konkrétním případě bude jednat. Z rozhodnutí ve věci Luczak proti Polsku296 dále vyplývá, že ať 

by byl sledovaný cíl jakýkoliv, nemůže být jako proporcionální posouzeno takové opatření, kterým 

by byla výdělečně činná osoba zcela vyloučena ze systému sociálního zabezpečení. Soud v duchu 

doktríny Úmluvy jako živoucího instrumentu zohlednil skutečnost, že v dnešní době již legislativa 

 
290 Tamtéž, § 56. 
291 Barrow proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 22. listopadu 2006, Č.s. 42735/02. 
292 Stec a ostatní proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 12. dubna 2006, Č.s. 65731/01 a 65900/01. 
293 Tamtéž, § 61- 65. 
294 Pearson proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 11. prosince 2006, § 25, Č.s. 8374/03. 
295 Walker proti Spojenému království, rozhodnutí senátu ze dne 12. února 2007, §37, Č.s. 37212/02. 
296 Luczak proti Polsku, rozhodnutí senátu ze dne 27. listopadu 2007, Č.s. 77782/01. 
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většiny států Rady Evropy poskytuje určitou míru sociálního zabezpečení a uvedl, že „[z]anechání 

zaměstnané či samostatně výdělečně činné osoby zcela bez jakéhokoliv sociálního pojištění by bylo 

neslučitelné se současnými trendy v sociálním zákonodárstvím v Evropě. “ 
297  
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Závěr 

V první části této práce byl podán teoretický úvod do postavení Evropské Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod a Evropského soudu pro lidská práva, a jejich vztahu 

k sociálním právům. Na jedné straně bylo zdůrazněno výsadní postavení Úmluvy mezi ostatními 

lidskoprávními smlouvami, zejména vzhledem k efektivitě jejího kontrolního mechanismu 

v podobě soudního orgánu majícího pravomoc rozhodovat individuální stížnosti a vydávat závazná 

rozhodnutí na porušení práv a svobod přiznaných Úmluvou, a na druhé straně bylo poukázáno na 

situaci, kdy sociální práva na poli ochrany lidských práv stále požívají celkově slabší ochrany než 

práva občanská a politická, a která byla v katalogu Úmluvy téměř zcela opomenuta. Byly uvedeny 

argumenty, proč by z této skutečnosti neměly být vyvozovány závěry o údajné zvláštní povaze 

sociálních práv, která by z nich činila pouhé soudně nevymahatelné aspirace či lidská práva nižší 

kategorie, jež si nezasluhují požívat stejné ochrany jako práva občanská a politická. V této 

souvislosti byl vyložen princip nedělitelnosti lidských práv, dle kterého jsou všechna lidská práva 

univerzální, nedělitelná a vzájemně provázaná a zaujímají stejné postavení bez ohledu na to, jaké 

sféry se týkají. Byly také uvedeny příklady, které dokládají, že na půdě Rady Evropy je vyvíjena 

snaha o rozšíření katalogu Úmluvy také o práva sociální. Tato snaha dokládá, že z pohledu Rady 

Evropy existuje potenciál Úmluvy poskytovat ochranu rovněž některým sociálním právům. 

V další části byly probrány konkrétní interpretační a aplikační principy, které Soudu při 

výkladu a aplikaci Úmluvy umožňují překonat striktní dělení mezi zakotvenými občanskými a 

politickými právy a právy sociálními. Konkrétně jde o princip zaručení praktických a efektivních 

práv, princip pozitivních závazků a princip pojetí Úmluvy jako živoucího instrumentu. Princip 

efektivity zohledňuje, že mnohá občanská a politická práva v sobě zahrnují sociální implikace. 

Z toho důvodu může efektivní ochrana zakotvených práv vyžadovat, aby Soud poskytl určitou 

ochranu i v oblasti jejich sociálních aspektů. V kombinaci s principem pozitivních závazků, dle 

kterého v sobě pojem „přiznávají“ dle čl. 1 Úmluvy zahrnuje jak pozitivní, tak negativní 

povinnosti, mohou v případě potřeby smluvní straně vyplývat pozitivní povinnosti i v oblastech 

tradičně spadajících do sféry sociálních práv. Princip pojetí Úmluvy jako živoucího instrumentu 

zajišťuje, aby byla Úmluva vykládána ve světle současných podmínek, a byla tak schopná 

poskytovat svým adresátům ochranu, která reflektuje jak aktuální hrozby, tak měnící se 

společenské postoje. Vzhledem k předpokladu zvyšování standardu v oblasti lidských práv je tak 

do budoucna ponechán prostor pro případné poskytnutí ochrany i v oblastech, v nichž to doposud 
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Úmluva odmítala. Na příkladech z judikatury bylo ukázáno, že Soud odmítá pojímat výslovnou 

absenci sociálních práv v katalogu Úmluvy jako principiální zákaz působnosti v této oblasti, a 

s pomocí výše uvedených aplikačních a interpretačních metod identifikuje ve svých rozhodnutích 

sociální implikace zakotvených občanských a politických práv a svobod. 

V další části byl prozkoumán potenciál článku 8. poskytnout ochranu zájmům v oblasti 

práva na bydlení. Bylo upozorněno, že právo na bydlení nelze vnímat pouze ve smyslu práva mít 

střechu nad hlavou. Jako vodítko při určení obsahu práva na bydlení byly využity zejména aspekty 

práva na adekvátní bydlení identifikované v obecném komentáři č. 4 výboru OSN pro hospodářská, 

sociální a kulturní práva. V judikatuře bylo identifikováno několik z těchto aspektů, ve kterých je 

článek 8. i přes svůj primárně negativní charakter způsobilý poskytnout určitou míru ochrany a 

založit v nich smluvním stranám pozitivní závazky. 

Nejrozvinutější je judikatura ve vztahu k aspektu právní jistoty držby bytu zahrnující 

ochranu před nuceným vystěhováním. Článek 8. klade na smluvní strany požadavek, aby 

rozhodnutí o nuceném vystěhování bylo v souladu se zákonem, sledovalo legitimní cíl a bylo 

proporcionální. Opatření, kterým má být osoba připravena o obydlí s sebou nese požadavek na 

možnost posouzení proporcionality nezávislým soudem i v případě, pokud osoba obývá příbytek 

ilegálně.  

Z judikatury vyplývá, že ačkoliv Úmluva ve svém znění nepřiznává v případě nucených 

vystěhování automaticky právo na poskytnutí alternativního obydlí, článek 8. vyžaduje, aby 

smluvní strany při posuzování proporcionality rozhodnutí o nuceném vystěhování řádně zvážily 

všechny relevantní okolnosti, včetně rizika bezdomovectví. Tento požadavek nakonec může ve 

výjimečných případech k založení pozitivních povinností spočívajících v zajištění přístřeší 

obzvláště zranitelným osobám vést. Tento princip Soud rozpracoval zejména ve vztahu k ochraně 

před nuceným vystěhováním u příslušníků romských komunit, jelikož ESLP bere v potaz, že 

romská menšina představuje sociálně znevýhodněnou skupinu obyvatel stojící na okraji 

společnosti. Schopnost článku 8. založit pozitivní závazky v oblasti poskytnutí obydlí Soud 

identifikoval také ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Zvláštní pozornost věnoval 

případům, které se týkají hromadných nucených vystěhování celých komunit. Dle judikatury 

princip proporcionality vyžaduje, aby v situacích, které se dotýkají celých komunit a zahrnují 

dlouhá časová období, bylo postupováno zcela odlišně než v rutinních případech vystěhování 

osoby z protiprávně obývané nemovitosti.  
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Soud se v judikatuře věnoval také aspektu lokality bydlení, a to v kontextu 

enviromentálního znečištění. Došel k závěru, že silné znečištění životního prostředí může osobu 

omezit v užívání obydlí natolik, že tím dojde k zásahu do jejího práva na respektování soukromého 

a rodinného života, a to i v případě, aniž by bylo znečištěním závažně ohroženo její zdraví. Dle 

judikatury tak může například nepříjemný zápach, hluk či kontaminace způsobená průmyslovými 

zařízeními nacházejícími se v blízkosti obydlí vést k porušení článku 8. Úmluvy. Ke konfliktu 

s článkem 8. může dojít, pokud enviromentální rizika dosáhnou takové úrovně závažnosti, že 

významným způsobem naruší schopnost stěžovatele užívat své obydlí, jeho soukromý či rodinný 

život. Pro aplikaci článku 8. přitom není nutné, aby stěžovatelé doložili konkrétní důkazy, na 

jejichž základě by mohla být újma, kterou v důsledku činnosti průmyslových zařízení utrpěli, 

přesně definována. ESLP vychází ze závěru, že bydlení v lokalitě, jejíž znečištění přesahuje 

stanovené bezpečnostní limity, z principu vystavuje stěžovatele vysokému zdravotnímu riziku. 

Soud vzhledem k širokému prostoru pro uvážení daného státům v oblasti enviromentálních 

závazků nezašel tak daleko, aby v těchto případech při shledání porušení článku 8. uložil státům 

povinnost zajistit osobám alternativní obydlí. Nicméně závěr Soudu o porušení článku 8. Úmluvy 

zakládá smluvní straně povinnost přijmout opatření, která povedou k nápravě individuální situace 

stěžovatele. Z hlediska praktického dopadu těchto rozhodnutí lze tedy dojít k závěru, že pozitivní 

povinnosti dovozené v oblasti enviromentálních závazků z článku 8. ve výsledku povedou ke 

zlepšení kvality prostředí bydlení. 

Další aspekt, kterým se Soud v judikatuře ve vztahu k právu na adekvátní bydlení zabýval, 

představují nedostatečné bytové podmínky stěžovatelů a jejich dopady na zdraví, důstojnost a 

soukromý a rodinný život. Dle judikatury se otázka nepříznivých bytových podmínek, které byly 

zapříčiněny jednáním vnitrostátních orgánů, může nacházet v rámci působnosti článku 8. V případě 

Moldovan došel ESLP vzhledem k zapojení vnitrostátních orgánu k závěru, že vláda nesla 

odpovědnost za tíživé životní podmínky, ve kterých se stěžovatelé po ztrátě svých obydlí nacházeli, 

a ležela na ní pozitivní povinnost učinit opatření nutná k zabránění dalšího porušování jejich práv. 

Při posuzování, zda opatření učiněná státem byla dostačující, vzal Soud mimo jiné v úvahu špatnou 

kvalitu domů, které byli stěžovatelům poskytnuty, a které byly v podstatě neobyvatelné. I tato 

skutečnost přispěla nakonec k závěru, že se státu nepodařilo naplnit pozitivní povinnosti kladené 

článkem 8. a došlo k jeho porušení.  
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Poměrně nedávno se ESLP zabýval také otázkou kvality životních podmínek z hlediska 

práva na přístup ilegálních osad k zdroji pitné vody. ESLP došel k závěru, že ani v oblasti práva na 

přístup k pitné vodě nemůže vyloučit existenci pozitivních povinností státu v rámci článku 8. 

Nicméně prozatím se zdá, že aby byl článek 8. v těchto případech aplikovatelný, bude po 

stěžovatelích vyžadováno, aby doložily, že daná situace zasáhla jejich důstojnost a zdraví natolik, 

že tím bylo účinně narušeno jádro práv chráněných článkem 8. Jedná se o první rozhodnutí Soudu 

v této oblasti a ESLP v něm zcela nevyřešil otázku aplikovatelnosti článku 8. Nicméně tato oblast 

by mohla v judikatuře do budoucna představovat nový potenciální prostor, ve kterém by se mohla 

ochrana dalšího z aspektů práva na adekvátní bydlení, konkrétně dostupnosti služeb, materiálů, 

příslušenství a infrastruktury, v kontextu článku 8. rozvinout. 

Další část práce se zabývá aplikací zákazu diskriminace v oblasti sociálního zabezpečení 

v kontextu článku 14 ve spojení s článkem 1 protokolu č. 1. Ačkoli Úmluva, stejně jako v případě 

práva na adekvátní bydlení, v žádném ze svých hmotných ustanovení nepřiznává právo na 

poskytnutí sociálních dávek a ani neukládá smluvním stranám povinnost zřídit jakýkoliv systém 

sociálního zabezpečení, v judikatuře Soudu byla nalezena řada rozhodnutí, která se diskriminací 

v této oblasti zabývají. V práci bylo objasněno, za jakých podmínek poskytuje článek 14 

zakotvující zákaz diskriminace při užívání práv a svobod přiznaných Úmluvou ve spojení 

s článkem 1 protokolu č. 1 ochranu zájmům spadajících do sféry práva sociálního, které Úmluvou 

výslovně přiznáno není. Jelikož článek 14 má akcesorickou povahu a lze jej aplikovat pouze ve 

spojení s jiným právem chráněným Úmluvou, byla nejdříve věnována pozornost tomu, jaké nároky 

z oblasti práva na sociální zabezpečení spadají do působnosti článku 1 protokolu č. 1. Ačkoli ESLP 

původně činil rozdíl mezi dávkami plynoucími z příspěvkových a nepříspěvkových fondů, přičemž 

ochrana dávek z nepříspěvkových fondů zaujímala v judikatuře obecně slabší postavení, postupem 

času s pomocí principu evolutivního výkladu rozšířil s konečnou platností obsah autonomního 

pojmu „majetek“ dle článku 1 protokolu č. 1 na oba typy dávek. Jelikož článek 1 protokolu č. 1 

nemůže být dle judikatury Soudu zdrojem majetkových práv, musí se jednat o nároky, které mají 

dostatečně jasný základ ve vnitrostátním právu. ESLP v této souvislosti nicméně přijal poměrně 

široký výklad koncepce legitimního očekávání, který byl podroben značné kritice ze strany 

některých soudců ESLP, dle jejichž názoru byl článek 1 protokolu č. 1 interpretován v rozporu 

s dosavadní judikaturou stanovující, že tento článek není zdrojem práva na získání majetku.  
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Dále bylo za použití příkladů z judikatury v dané oblasti popsáno, jak Soud postupuje při 

samotném testu diskriminace. Byla rozebrána problematika diskriminačního důvodu, 

srovnatelného postavení a objektivního a rozumného zdůvodnění. První dvě kategorie 

nepředstavují pro Soud zpravidla větší problémy. Jelikož se ve fázi objektivního a rozumného 

zdůvodnění jedná vždy o kontextuální proces v jehož rámci Soud zvažuje veškerá specifika 

konkrétních případů, je těžké z judikatury vyvodit v této oblasti široké obecně platné závěry. 

Z judikatury lze nicméně vysledovat tendenci ESLP zachovávat zdrženlivější postoj v případech 

týkajících se důchodových systémů. Lze tedy dovodit, že roli hraje charakter dávek, o které se 

v konkrétních případech jedná. Soud došel nicméně k závěru, že ať by byl sledovaný cíl určitého 

opatření zakládající rozdílné zacházení osob v relevantně podobné situaci jakýkoliv, nemůže být 

jako proporcionální posouzeno takové opatření, kterým by byla výdělečně činná osoba zcela 

vyloučena ze systému sociálního zabezpečení, jelikož by to bylo v rozporu se současnými trendy 

sociálního zákonodárství v Evropě. 
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RESCH                                   Revidovaná Evropská sociální charta 
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Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k sociálním právům 
Abstrakt 
 

Tato práce se zabývá analýzou postavení sociálních práv v judikatuře Evropského soudu 

pro lidská práva. Jejím cílem je, zejména prostřednictvím rozboru vybraných soudních rozhodnutí, 

ukázat, jakým způsobem se Evropský soud pro lidská práva, jako kontrolní orgán Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod snažící se poskytnout přiznaným právům a svobodám 

efektivní a praktickou ochranu, při své činnosti vyrovnává s absencí sociálních práv v katalogu 

Úmluvy. Text práce je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola je věnována stručné charakteristice 

Úmluvy, jejího kontrolního mechanismu a katalogu přiznaných práv a svobod. V této části se práce 

zabývá také otázkou, jaké příčiny lze za absencí sociálních práv v Úmluvě hledat a jaké důsledky 

lze z této skutečnosti pro postavení sociálních práv vyvodit. V této souvislosti práce pojednává také 

o principu nedělitelnosti lidských práv, dle kterého zaujímají všechna lidská práva rovnocenné 

postavení, a který vyžaduje, aby byla lidská práva všech kategorií chráněna a prosazována se 

stejným důrazem. Druhá kapitola pojednává o způsobu, jakým Soud do svých rozhodnutí zahrnuje 

sociální aspekty přiznaných občanských a politických práv. S pomocí příkladů z judikatury je 

v této části práce rozebrán princip zaručení praktických a efektivních práv, princip pozitivních 

závazků a princip pojetí Úmluvy jako živoucího instrumentu. Další dvě části nabízejí podrobnější 

analýzu judikatury Soudu ve vztahu k právu na adekvátní bydlení v kontextu článku 8 Úmluvy a 

zákazu diskriminace v oblasti sociálního zabezpečení v kontextu článku 14 ve spojení s článkem 1 

Protokolu č. 1. V rámci těchto kapitol je prostřednictvím rozboru vybraných rozhodnutí Soudu 

ukázáno, v jakém rozsahu jsou uvedené články i přes výslovnou absenci práva na adekvátní bydlení 

a práva na sociální zabezpečení v katalogu Úmluvy schopné poskytovat ochranu také zájmům 

spadajícím do těchto oblastí.  
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Case-law of the European Court of Human Rights in relation to Social Rights 

Abstract 
 

This diploma thesis analyses the status of social rights in the case-law of the European Court 

of Human Rights. It aims to show, particularly through the analysis of selected court decisions, 

how the European Court of Human Rights, as a control mechanism established by the Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms seeking to provide recognised 

rights and freedoms with practical and effective protection, deals with the absence of social rights 

in the Convention’s catalogue. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is dedicated 

to the brief description of the Convention, its control mechanism and the catalogue of declared 

fundamental rights and freedoms. In this section the thesis also deals with the question, what were 

the reasons that lead to the absence of social rights in the Convention´s catalogue and what 

consequences can be draw from this fact for the status of social rights. In this context the thesis 

discusses the principle of indivisibility of human rights, according to which all human rights hold 

an equal status and which requires that human rights of all categories are protected and promoted 

with the same emphasis. The second chapter deals with the way the Court includes social aspects 

of guaranteed civil and political rights in its decisions. Using examples from the Court´s case-law, 

this part of the thesis analyses the principle of guaranteeing rights that are practical and effective, 

the principle of positive obligations and the principle of interpreting the Convention as a living 

instrument. Next two parts offer detailed analysis of the Court’s case-law in relation to the right to 

adequate housing in the context of article 8 of the Convention and of the prohibition of 

discrimination in the sphere of the right to social security in the context of article 1 of Protocol No. 

1 in conjunction with article 14. Through the analysis of selected Court’s decisions, these chapters 

demonstrate the extent of the ability of mentioned articles to provide protection to interests falling 

within these areas., despite the explicit absence of the right to adequate housing and the right to 

social security in the catalogue of the Convention. 
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