
ABSTRAKT 

Lidská práva starších osob v Dokumentech Rady Evropy 

 

Cílem této diplomové práce je popsat lidská práva starších osob v dokumentech Rady 

Evropy. Dokumenty Rady Evropy jsou nástrojem, který pomáhá právům starších osob v mnoha 

ohledech. Pro účely této práce jsem nejprve musela najít definici starší osoby. 

Dokumenty Rady Evropy, na rozdíl od některých mezinárodních organizací, kterými jsou 

např. Interamerická unie nebo Africká unie, v jejichž dokumentech můžeme nalézt definici 

starší osoby, definici starší osoby neobsahují. Ze studia dokumentů Rady Evropy vyplývá, že 

za starší osoby jsou považovány osoby starší 60 let. 

Cílem dokumentů Rady Evropy upravujících práva starších osob je ochrana a zlepšení 

postavení starších osob, které z důvodu věku spadají do skupiny, kterou rada Evropy vymezuje 

jako zranitelnou. Dokumenty Rady Evropy týkající se starších osob se zabývají tématy jako 

jsou důchody, věková diskriminace a přístup ke službám. 

Nejnovějšími otázkami, kterými se Rada Evropy zabývala v roce 2020 a v roce 2021 ve 

vztahu ke starším osobám, je problém digitalizace a problém pandemie koronaviru a její dopad 

na starší osoby. 

Dokumenty Rady Evropy týkající se starších osob můžeme dělit na závazné a nezávazné. 

Mezi závazné řadíme úmluvy. Mezi nejdůležitější patří Evropská úmluva o lidských právech 

a Evropská sociální charta. Tyto závazné dokumenty poskytují přímou ochranu osobám. 

Nezávazné dokumenty mají podpůrný charakter, ale i tak jsou důležité např. jako inspirace pro 

přijímání programů a plánů ve státech. 

V první části práce je použita analytická metoda pro nalezení definice starší osoby, se 

kterou pracuje Rada Evropy. Ve druhé části práce je použita především deskriptivní metoda, 

a to tak, že jsou překládány dokumenty Rady Evropy z jejich originálu, ale také je k nim 

v několika odstavcích zaujat můj vlastní názor. Ve třetí části práce je použita taktéž deskriptivní 

metoda při popisu případů týkajících se starších osob, které byly řešeny Evropským soudem 

pro lidská práva. Ve čtvrté kapitole je použita analytická metoda. 

Přínosem této práce je vymezení některých témat, kterými se podle mého názoru Rada 

Evropy ve svých dokumentech k datu psaní práce (rok 2020, květen 2021) nezabývala, avšak 

tato témata jsou velmi důležitá − těmito otázkami se zabývám v bodu 4.1 práce. Jedná se 

o otázky povinnosti státu zajistit starším osobám pomoc při výpadku služeb, a to jak z důvodu 



pandemie koronaviru, nebo jiné krize, povinnosti zajistit při těchto krizích základní potřeby, 

kterými jsou například oblečení a pomoc s nákupem. 

Při studiu dokumentů Rady Evropy a témat, kterými se zabývají, se domnívám, že pokud 

bude pandemie koronaviru pokračovat nebo se objeví nové zdravotní krize, Rada Evropy této 

otázce bude muset věnovat svou pozornost ve světle Úmluvy a Charty, ne pouze vydáním 

nezávazných dokumentů, neboť tato sociální pomoc úzce souvisí s plněním závazků z těchto 

závazných dokumentů. V těchto dokumentech se státy zavázaly poskytnout občanům alespoň 

minimální standard práv. 

Jak můžeme vidět, Evropský soud pro lidská práva při zhodnocování toho, zda byly 

porušeny články Úmluvy, zkoumá, zda špatné zacházení nepřekročilo únosnou míru. Pokud by 

stát nedokázal zajistit alespoň základní pomoc při zvládání pandemie, je zcela možné, že by 

tímto jednáním porušil některé z článků Úmluvy a Sociální charty. 

 

 


