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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, ale také 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. 

 

Klíčová slova: lidská práva starších osob, Rada Evropy, Dokumenty Rady Evropy 

  



ABSTRACT 

 

Elder rights in documents of the Council of Europe 

 

 

The aim of this thesis is to describe documents of the Council of Europe concerning Elderly 

people. Documents of the Council of Europe do not contain a definition of an elderly person – 

like, for example, the Interamerican Union or African Union documents. 

We have to first find the definition of the elderly where the Council of Europe documents 

call a person who is over 60 years of age “elderly”.The documents of the Council of Europe 

are a tool that is designed to help the human rights of the elderly. 

The aim of the documents of the Council of Europe regarding elderly people is to protect and 

improve the situation of the elderly who are because of their age considered a vulnerable group. 

The documents of the Council of Europe deal with problems like pensions, age discrimination 

and access to services. The most current issues that the Council of Europe have reported in 

their documents in 2020 and 2021 are digitalization and the coronavirus pandemic as well as 

the impact it has on the elderly.The documents of the Council can be divided into two types: 

bindng and non-binding. 

Binding Documents are Conventions - the most important is the European convention of 

human rights and European social charter. These documents offer direct protection. Non-binding 

documents have supporting characteristics - their  importance  lies  in  being inspirative for 

programs and action plans among the member states. 

In the first chapter, I use an analytical method to find the definition of what an “elderly person” 

actually is for use in the context of documents of the Council of Europe. 

In the second chapter, I use a descriptive method to show the reader what topics concerning 

elderly people are in the documents of the Council of Europe. 

In the third chapter, I use a descriptive method to describe the cases of the European Court 

of human rights that concern the elderly. In fourth chapter I use the analytical method. 



This thesis also deals with topics that were not described yet in the documents of the Council 

of Europe (during the year of 2020 and in May 2021). 

In my opinion those topics are very important - I describe those topics in point 4.1. of this 

thesis.Those issues are questions that should be asked “Is it the obligation of the state to 

provide support for elderly people during the Covid pandemic?” and “What kind of support 

is the state obliged to give under the Treaties of the Council of Europe?” 

The treaties bind the states to provide basic support for elderly people.The Court when deciding 

whether there was a breach of any article of the charter looks into the severity of the treatment. 

It is possible that not providing adequate support for the elderly during the Covid pandemic 

could be a breach of the articles of the Human rights convention or Social charter. 

 

Keywords: Elderly rights, Council of Europe, Documents of the Council of 

Europe 

 



Seznam zkratek 

Rada Evropy 

Úmluva Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly 

č. 1, 4, 6, 7, 12, 13 a 16 

Charta Evropská sociální charta (Revidovaná) ve znění z roku 1996 

Ústava ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ústava České republiky 

Listina Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Listina základních práv 

a svobod 
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Úvod 

Práva starších osob, která jsou označena jako práva starších osob, se v dokumentech Rady 

Evropy začala objevovat hned při vzniku této mezinárodní organizace v souvislosti s činností 

Výboru pro sociální práva.1 

Z důvodu demografického stárnutí populace se domnívám, že legislativní tvorba v této 

oblasti bude nabývat na významu. Práva starších osob jsou lidskými právy člověka a občana 

s určitými specifiky, které stáří přináší. 

Dokumenty Rady Evropy týkající se starších osob se soustřeďují především na problémy 

spojené s věkovou diskriminací, se zacházením se staršími osobami, s přístupem ke zdravotní 

péči a službám, k orientaci seniorů ve světě, který je propojován rychlou digitalizací a novými 

technologiemi.2 

V roce 2020 kvůli situaci spojené s novým typem koronaviru a se zavedenými opatřeními 

se senioři stali skupinou osob, jejichž některá práva, jako např. jejich právo vidět své blízké 

v domovech pro seniory, byla omezována z důvodu ochrany jejich života a zdraví, ale také 

z důvodu ochrany života a zdraví jiných osob.3 

Rada Evropy na tuto situaci zareagovala vydáním prohlášení a některých dalších 

dokumentů.4 

 

1 WASSENBERG, Birte. History of the Council of Europe Strasbourg: Council of Europe, 2013, s. 125. ISBN 

9789287178459. 
2 Např. Rezoluce 1793 (2011) on “Aktivní stáří – využívání pracovního potenciálu starších osob (Promoting 

active ageing – capitalising on older people’s working potential”,, dostupná z PACE - Resolution 1793 (2011) - 

Promoting active ageing – capitalising on older people’s working potential (coe.int), Datum přístupu 11.3.2021 ) 

také Doporučení Výboru ministru CM/Rec (2014) 2 Výboru ministrů k členským státům na podporu práv 

starších osob ( Recommendation CM/Rec (2014) 2 of the Committee of Ministers to member States on the 

promotion of the human rights of older persons adopted by the Committee of Ministers on 19 February 2014 at 

the 1192nd meeting of the Ministers’ Deputies; Recommendation Rec (2003)24 of the Committee of Ministers to 

member states on the organisation of palliative care adopted by the Committee of Ministers on 12 November 

2003 at the 860th meeting of the Ministers’ Deputies; Recommendation 2104 (2017). Human rights of older 

persons and their comprehensive care. Parliamentary Assembly. Text adopted by the Standing Committee, acting 

on behalf of the Assembly, on 30 May 2017)  
3 AFFE, Ina. Banned From Nursing Homes, Families See Shocking Decline In Their Loved Ones. Hear every 

voice [online]. 2020 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: https://www.npr.org/2020/06/09/870159589/banned-from-

nursing-homes-families-see-shocking-decline-in-their-loved-ones?t=1623510100684 
4 Vyjádření komisaře pro lidská práva, Rada Evropy: Older persons need more support than ever in the age of 

the Covid-19 pandemic. Council of Europe [online]. 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/older-persons-need-more-support-than-ever-in-the-age-of-the-covid-

19-pandemic 

Vyjádření, Rada Evropy, Právo starších osob na sociální zabezpečení: The right of elderly persons to social 

security. European Social Charter [online]. ©2021 [cit. 2021-6-7]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/article-23 

Doporučení Rady Evropy, Konference INGO Rady Evropy, 16. 12. 2020. No. R (94) 9: 
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Hlavním cílem této práce je popsat problematiku týkající se starších osob, která se objevuje 

v dokumentech Rady Evropy, přičemž chci také nabídnout analýzu toho, jakým směrem se 

bude obsah těchto dokumentů věnovaných starším osobám ubírat. 

Co je tedy obsahem dokumentů Rady Evropy týkajících se starších osob a na jaké otázky 

se dokumenty Rady Evropy zaměřují? 

Kdo jsou to starší osoby pro účely Rady Evropy? 

Proč jsou starší osoby chráněnou skupinou, na kterou se Rada Evropy zaměřuje? 

Proč je vůbec nutné takové dokumenty v rámci Rady Evropy přijímat? 

Která specifika týkající se starších osob jsou aktuální nebo nové v roce 2021? 

Jak dokumenty Rady Evropy ovlivňují české seniory a které problémy starších osob jsou 

aktuální v roce 2021? 

V kapitole první práce definuji starší osobu z pohledu práva, jelikož nalezení definice starší 

osoby je důležité z důvodu toho, abychom věděli, které osoby považuje Rada Evropy za osoby 

ve starším věku pro účel svých dokumentů. 

V bodu 1.2. popíši předsudky, které byly v historii se staršími osobami spojovány. 

Mnoho z těchto předsudků přetrvává dodnes, nebo tyto předsudky ovlivnily předsudky 

současné. 

Do práce jsem zařadila i tento bod, protože nám pomáhá pochopit náhled na vnímání 

starších osob. Bod 1.1. kapitoly první odpoví na první výzkumnou otázku, a to které osoby jsou 

staršími osobami pro účely Rady Evropy. 

Bod 1.2. odpoví na výzkumnou otázku, proč jsou starší osoby chráněnou skupinou, na 

kterou se Rada Evropy zaměřuje. 

V druhé kapitole práce popíši obsah dokumentů rady Evropy a odpovím na výzkumnou 

otázku, co je obsahem dokumentů Rady Evropy týkajících se starších osob a na jaké otázky se 

dokumenty Rady Evropy zaměřují. 

Ve třetí kapitole práce popíši obsah dokumentů Evropského soudu pro lidská práva, čímž 

odpovím na stejnou výzkumnou otázku jako v kapitole druhé práce, a to co je obsahem 

dokumentů Rady Evropy týkajících se starších osob a na jaké otázky se dokumenty Rady 

Evropy zaměřují. 

 

Recommendation on the COVID-19 pandemic: Call for ethical and human rights compliant management1 

Adopted by the Conference of INGOs on 16 December 2020 CONF/PLE(2020)REC3. Council of 

Europe [online]. 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://rm.coe.int/conf-ple-2020-rec3-covid19-pandemic-

en/1680a09147 
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Ve čtvrté kapitole práce odpovím na výzkumnou otázku, která zní: Jak dokumenty Rady 

Evropy ovlivňují české seniory a které problémy starších osob jsou aktuální v roce 2021? 

V práci bude použita deskriptivní, komparativní, historická a analytická metoda. 

V první části práce bude použita deskriptivní metoda při popisu literatury zabývající se 

problematikou starších osob. Analytická metoda bude použita při výběru myšlenek z textů 

pojednávajících o starších osobách, které nejlépe poslouží naplnění cílů práce. 

Ve druhé části práce bude použita deskriptivní metoda při překladech dokumentů Rady 

Evropy do českého jazyka. V druhé části práce bude rovněž použita historická metoda při 

nahlížení na dokumenty Rady Evropy v době, ve které byly přijaty. 

V části třetí práce, bude použita deskriptivní metoda při překladech dokumentů Soudu pro 

lidská práva do českého jazyka. V části třetí práce bude rovněž použita analytická metoda při 

zhodnocování těchto dokumentů. 

Ve čtvrté části práce bude použita analytická metoda při výběru případů Evropského soudu 

pro lidská práva, které se týkaly starších osob v České republice. 

V diplomové práci vyberu myšlenky autorů, které jsou nejaktuálnější a nejvíce se týkají 

vývoje problematiky starších osob v roce 2020 a 2021. Literaturu a knihy, které budu 

analyzovat, se pokusím porovnat se současným stavem poznání, neboť některá témata a závěry 

autorů budou vnímány jiným způsobem, nebo budou vnímány intenzivněji v souvislosti 

s novou pandemií koronaviru. 

Z hlediska výzkumu k otázce starších osob existuje literatura, které zkoumá stáří a osoby 

ve starším věku z hlediska jejich přístupu k základním statkům a lidským právům a svobodám, 

které se těchto osob týkají.5 Existuje také mnoho literatury zabývající se předsudky a problémy, 

 
5 AVRAMOV, Dragana. Active Ageing in Europe: Population studies. Strasbourg: Council of Europe, 2011. 

ISBN 9789287154699. 

CECI, Christine, BJÖRNSDÓTTIR, Kristín a Mary Ellen PURKIS, ed. Perspectives on Care at Home for Older 

People: Routledge Studies in Health and Social Welfare. 2. New York: Routledge, 2013. ISBN 9781136649738. 

SNYDER, R. David, ed. Elder Crimes, Elder Justice. Burlington, MA: Jones & Bartlett Publisher, 2012. ISBN 

9780763728595. 

MANDELSTAM, Michael. Community Care Practice and the Law. 3. London: Jessica Kingsley Publishers, 

2005. ISBN 9781843102335. 

Dělení na to, která literatura je starší a novější, záleží na tématu, kterým se daná literatura zabývá. Z důvodu 

nového typu koronaviru za literaturu, která je nová k tématu koronaviru a starších osob považuji publikace a 

články ne starší než 1 rok k datu psaní práce.  

Nejnovější knižní publikace a články, která komentují téma koronaviru, jsou z roku 2020 nebo 2021 

Např. GRAMSHAMMER-HOHL, Dagmar a Oana HERGENRÖTHER. Foreign Countries of Old Age: East 

and Southeast European Perspectives on Aging: Aging Studies – Svazek 19. Bielefeld: Transcript Verlag, 2021. 

ISBN 9783839445549. (Úvod knihy se zabývá tématem starších osob a koronavirové pandemie), 

WOESLER, Martin a Hans-Martin SASS. Medicine and Ethics in Times of Corona. Vídeň: LIT Verlag Münster, 

2020. ISBN 9783643913203. 
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které se týkají starších osob. K tomuto tématu existuje starší i novější literatura.6 V novější 

literatuře se autoři zabývají novými problémy, a to např. internetem a přístupem starších osob 

k věcem a právům, které souvisí s digitalizací. Těmito problémy se zabývala i Rada Evropy 

ve vztahu ke starším osobám v roce 2020.7 

Stále přetrvávají problémy, které jsou popisovány ve starší i novější literatuře, a to např. 

přístup starších osob k právu na zabezpečení ve stáří, důstojnou starobní péči a právům starších 

osob při hospitalizaci nebo pobytu ve zdravotnickém zařízení nebo domovu pro starší osoby.8 

Autorem, který se zabývá právy starších osob ve vztahu k sociálnímu zabezpečení 

a pracovnímu právu, je Ann Numhauser-Henningová z univerzity ve Švédsku. Také se touto 

problematikou zabývali Christina Hießl, Philippa Watson a Evellyn Ellis.9 Autoři, kteří se 

zabývají problematikou starších osob, která se týká Rady Evropy, jsou např. Israel Doron 

a Nana Georgantzi.10 

V České republice se právy starších osob ve vztahu k systému Rady Evropy ve svých 

článcích zabývala Alla Tymofeyeva,11 jejíž články byly publikovány v české ročence 

mezinárodního práva. Právy starších osob se v České republice ve vztahu k nové pandemii 

 

Také za novější literaturu, která popisuje trendy vývoje v problematice starších osob, považuji literaturu, která 

není starší než 5 let, např. NUMHAUSER-HENNING, Ann. Elder Law: Evolving European Perspectives. 

United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 2017. ISBN 9781785369094. 

DORON, Israel a Nena GEORGANTZI. Ageing, Ageism and the Law: European Perspectives on the Rights of 

Older Persons. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2018. ISBN 9781788972116. 
6 Mezi starší literaturu bych zařadila publikace, které byly napsány před rokem 2016.  

Např. 

DORON, Israel a Ann M. SODEN. Beyond Elder Law: New Directions in Law and Aging. New York: Springer 

Science & Business Media, 2012. ISBN 9789287154699. 

BOND, Martyn. The Council of Europe and human rights. Strasbourg: Council of Europe, 2013. ISBN 

9789287177803. 

AVRAMOV, Dragana. Active Ageing in Europe: Population studies. Strasbourg: Council of Europe, 2011. 

ISBN 9789287154699. 
7 Rada Evropy. Zlepšování situace starších osob v éře digitalizace: Improving the well-being of older persons in 

the era of digitalisation: Council adopts conclusions. EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP [online]. 

2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eip/ageing/news/improving-well-being-older-persons-

era-digitalisation-council-adopts-conclusions_en.html 
8 CECI, Christine, BJÖRNSDÓTTIR, Kristín a Mary Ellen PURKIS, ed. Perspectives on Care at Home for 

Older People: Routledge Studies in Health and Social Welfare. 2. New York: Routledge, 2013. ISBN 

9781136649738. 

PAMPEL, C. Fred. Rights of the Elderly: Library in a book. New York: Infobase Publishing, 2008. ISBN 

9781438100210. 
9 HIESSL, Christina. Basics on European Social Law. Vídeň: Linde Verlag, 2021. ISBN 3709411386. 
10 DORON, Israel a Nena GEORGANTZI. Ageing, Ageism and the Law: European Perspectives on the Rights of 

Older Persons. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2018. ISBN 9781788972116. 
11 TYMOFEYVA, Alla. Human rights of older persons in the case law of the European court of human rights. 

Česká ročenka mezinárodního práva. 2019, (10). 
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koronaviru zabývala také Veronika Bílková v Policy paper,12 který komentuji ve čtvrté části 

práce. 

Nejnovější literatura z roku 2020 k této problematice se zabývá staršími problémy i novými 

situacemi. Je tomu tak i např. v knize, která byla publikována roku 2020 a je v ní psáno o tématu 

starších osob v souvislosti s novým typem koronaviru, který se dotkl ve velké míře lidí nad 60 

let a také většiny těch starších osob, které jsou ubytovány v domovech péče o starší osoby.13 

Tohoto tématu se v roce 2020 ve vztahu ke starším osobám a starším osobám v péči domovů 

pro seniory dotýkají také dokumenty a doporučení Rady Evropy.14 

Aktuální problémy, které Rada Evropy řešila a řeší v nedávné době (rok 2020, 2021) a které 

se týkají starších osob, byly a jsou problémy spojené s novými technologiemi a s pandemií 

koronaviru. 

Rada Evropy vyjádřila znepokojení nad vnímáním starších osob na sociálních médiích, kdy 

jsou starší osoby kvůli pandemii koronaviru vnímány negativně.15 Rada Evropy také vyjádřila 

názor, že přestože je izolace smysluplná, tak starší osoby mohou cítit osamění, což může vést 

ke zhoršení jejich duševního a fyzického zdraví.16 Z tohoto důvodu Rada Evropy nabádá 

k nalézání způsobu, jak umožnit nějaký sociální kontakt starších osob, které jsou ubytovány 

v zařízeních pro seniory, se svými příbuznými. Dalším tématem, kterým se Rada Evropy 

zabývala v souvislosti s právy starších osob v roce 2020, byla digitalizace a nové technologie.17 

 
12 BÍLKOVÁ, Veronika. Jak chránit seniory v čase koronaviru? Ústav mezinárodních vztahů Praha [online]. 

2020, s. 3 [cit. 2021-6-7]. Dostupné z: https://www.iir.cz/jak-chranit-seniory-v-case-koronaviru 
13 OECD a Evropská UNIE. Health at a Glance: Europe 2020 State of Health in the EU Cycle: State of Health in 

the EU Cycle. OECD Publishing, 2020. ISBN 926481194X 
14 Vyjádření komisaře pro lidská práva, Rada Evropy, 20.3.2020, Dostupné z Older persons need more support 

than ever in the age of the Covid-19 pandemic. Council of Europe [online]. 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/older-persons-need-more-support-than-ever-in-the-age-of-the-covid-

19-pandemic 

 Vyjádření, Rada Evropy, Právo starších osob na sociální zabezpečení: The right of elderly persons to social 

security. European Social Charter [online]. ©2021 [cit. 2021-6-7]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/article-23 

 Doporučení, Rady Evropy, Konference INGO Rady Evropy, 16.12.2020. No. R (94) 9: 

 Recommendation on the COVID-19 pandemic: Call for ethical and human rights compliant management1 

Adopted by the Conference of INGOs on 16 December 2020 CONF/PLE(2020)REC3. Council of 

Europe [online]. 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://rm.coe.int/conf-ple-2020-rec3-covid19-pandemic-

en/1680a09147 
15 Vyjádření komisaře pro lidská práva, Rada Evropy, 20.3.2020, Dostupné z Older persons need more support 

than ever in the age of the Covid-19 pandemic. Council of Europe [online]. 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/older-persons-need-more-support-than-ever-in-the-age-of-the-covid-

19-pandemic 
16 Tamtéž. 
17 Vyjádření Rady Evropy: Improving the well-being of older persons in the era of digitalisation: Council adopts 

conclusions. EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP [online]. 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/eip/ageing/news/improving-well-being-older-persons-era-digitalisation-council-adopts-

conclusions_en.html 
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Na tyto nové dokumenty navážu také teorií toho, jakými tématy se budou dokumenty Rady 

Evropy v budoucnu zabývat. 
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1 Pojem starší osoby v mezinárodním právu 

V této kapitole definuji starší osoby pro účely Úmluvy a představím definici starší osoby, 

se kterou pracuje Rada Evropy. Také srovnám definici starší osoby, která je používána 

v systému evropském, africkém a interamerickém. V bodu 1.2 popíšu vývoj postoje ke stáří 

v historii a předsudky, které byly a jsou se staršími osobami spojovány. V roce 2020 a 2021 

k těmto předsudkům přibyly některé nové situace, se kterými se společnost a starší osoby 

z důvodu pandemie koronaviru potýkaly. 

1.1 Definice starší osoby 

Bod 1.1. odpoví na výzkumnou otázku, které osoby jsou považovány za starší osoby pro 

účely dokumentů Rady Evropy. Dokumenty Rady neobsahují definici starší osoby, ale dle 

mého názoru pracují s obecně přijímanou definicí starší osoby, která je utvářena veřejným 

míněním, přičemž vliv na definici starší osoby, se kterou pracuje Rada Evropy, mají také právní 

dokumenty ostatních mezinárodních organizací chránících lidská práva, které definici starší 

osoby pro účely své práce již zakotvily. 

Jednou z nejběžnějších moderních definic a tou nejvíce používanou při určení starší osoby 

je definice, která má původ v lékařské vědě, která za starší osobu považuje člověka staršího 

65 let, přičemž osoby, jejichž věk je od 65 do 74 let, jsou definovány jako osoby v brzkém stáří. 

Osoby starší 75 let jsou definovány jako osoby v pozdním starším věku.18 Starší věk je tedy 

obecně většinovými názory definován jako věk mezi 60 až 65 lety, tedy věk, kdy začíná stáří.19 

 
18 HIDEKI, Ito, TAKAO, Suzuki, ATSUSHI, Araki, TAKAYUKI, Hosoi a Sawabe MOTOJI. Reviewing the 

definition of "Elderly." Geriatrics & Gerontology International. 2006, (6), pp. 149-158. 

Dostupné z: doi:10.1111/j.1447-0594.2006.00341.x 
19 ROEBUCK, J. When Does "Old Age Begin?: The Evolution of the English Definition. Journal of Social 

History, 12(3), pp. 416-428. Retrieved March 23, 2021. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3787269. 

WEEKS, Linton. An Age-Old Problem: Who Is 'Elderly'?. NPR. org [online]. 2013 [cit. 2021-03-23]. Dostupné 

z: https://www.npr.org/2013/03/12/174124992/an-age-old-problem-who-is-elderly 
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Tato definice se projevuje i v evropském,20 angloamerickém21 a většině světových 

právních systémů22 v náhledu na to, kdy začíná stáří a kdy se osoba považuje za osobu ve 

starším věku, což je spojeno s právními následky, které pro stát i pro takovou osobu nastávají. 

Zákony většiny zemí světa s dosažením tohoto rozmezí spojují s nástupem do penze 

a nároku na důchod.23 

Rovněž dosažením staršího věku se osoba stává podle práva osobou zranitelnou a je 

zařazena mezi skupiny osob, jimž právní normy věnují zvýšenou ochranu a pomoc.24 

Zvýšená ochrana a pomoc pro starší osoby se historicky projevovala nejdříve v oblasti 

sociálního zabezpečení, kde starší osoby měly nárok na pomoc od států z důvodu snížené 

pracovní schopnosti, kterou vysoký věk přináší. 

Nejspíš z tohoto důvodu první definice v právu starší osoby jako osoby nad 65 let věku je 

spojována s německými sociálními reformami 19. století a se jménem německého kancléře Otto 

Bismarcka25. 

Otto Bismarck byl kancléřem Pruska v letech 1871–1890 a zavedl několik reforem, které 

zabezpečovaly starší osoby hmotně v důchodovém věku. V roce 1889 spustil penzijní reformu, 

která zaváděla penzijní pojištění a pro důchodový věk byla stanovena hranice 65 let věku.26 

Také první Československý zákon o sociálním pojištění stanovoval věk odchodu důchodu 

na 65 let.27 

Pokud se podíváme na věkové složení obyvatel a na průměrný věk v době přijímání 

Bismarckových reforem, tak si všimneme, že průměrná délka života se v době zavedení 

 
20 BOLDRIN, M., DOLADO, J., JIMENO, J., PERACCHI, F., BREYER, F., & FERNÁNDEZ, R. (1999). The 

Future of Pensions in Europe. Economic Policy, 14(29), pp. 289-320. Retrieved March 23, 2021, Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1344690. 
21 BENGTSON, Vern L., et al. “AGEING IN THE UNITED STATES AT THE END OF THE CENTURY.” 

Korea Journal of Population and Development, vol. 24, no. 2, 1995, pp. 215–244. Dostupné z: 

www.jstor.org/stable/43783465. Accessed 24 Mar. 2021. 
22 REDAY-MULVEY, Geneviève, and Lei DELSEN. "Gradual Retirement in the OECD Countries, a Summary 

of the Main Results." The Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues and Practice 21, no. 81 (1996), pp. 502-

23. Accessed March 24, 2021. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/41952293. 
23 BÖRSCH- SUPAN A. Population Aging, Social Security Design, and Early Retirement. Journal of 

Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift Für Die Gesamte Staatswissenschaft, 148(4), pp. 

533-557, 1992. Retrieved March 24, 2021, Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/40751550. 
24 SMITH, Rhona. International Human Rights Law. United Kingdom: Oxford University Press, 2020, s. 210. 

ISBN 0198843674. 

MOCK, W. Human Rights and Aging. Generations: Journal of the American Society on Aging, 43(4), pp. 80-86, 

2019. Dostupné z: doi:10.2307/26908297. 
25 Tamtéž.  
26 ABELES, P. Ronald a Michael S. TEITELBAUM. Aging From Birth To Death: Volume 2, Sociotemporal 

Perspectives. Virginia: Avalon Publishing, 1979, s. 182. ISBN 9780865313828. 
27 221/1924. Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, par. 112 
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penzijní reformy, což byla dekáda let 1890–1900, se v tehdejším Prusku pohybovala kolem 

čtyřiceti let.28 To by tedy znamenalo, že pouze malé množství osob důchodového věku dosáhlo. 

Můžeme vyvodit, že tento věkový údaj je nízký z mnoha příčin. Jedním z důvodů je, že 

do údaje určujícího průměrnou délku života se ve většině statistických údajů započítává 

i novorozenecká úmrtnost, která se kolem roku 1890 pohybovala obecně kolem 36 procent, což 

znamená, že každé třetí dítě, které se narodilo, se nedožilo pěti let věku.29 Dalším z důvodů 

bylo to, že vysokou úmrtnost dospělých způsobovaly dnes léčitelné infekční nemoci.30 

Od 19. století se průměrný věk dožití zvýšil téměř dvojnásobně.31 Z tohoto důvodu se 

změnilo i vnímání stáří ve společnosti. 

Pokud bychom se zajímali o to, jak se společnost v různých zemích dívá na to, kdy začíná 

stáří, můžeme analyzovat data z průzkumů, kde byli na tuto otázku dotazováni respondenti 

z různých zemí. Podle výsledků průzkumů např. v Nizozemsku společnost považuje za starší 

osoby jedince, kteří překročili sedmdesát let věku. Naopak respondenti na Slovensku udávali, 

že za starší osobu považují osobu starší 57 let.32 

Respondenti z České republiky za starší osobu považovali osobu starší 59 let. Odpovědi 

respondentů mohou být vodítkem pro to, jak se na stáří dívají lidé v jednotlivých zemích, 

a příliš nízké číslo při odpovědi na otázku, kdy je osoba podle vás osobou staršího věku, může 

být viděno jako ukazatel zhoršené situace starších osob v dané zemi. 

Pokud zprůměrujeme data této evropské ankety, dostaneme se k číslu 64 let.33 Pokud se 

podíváme na průměrný věk dožití v Evropě, který je, po dosažení věku starší osoby zbývá 

člověku podle statistik zhruba 20 let do konce jeho života.34 

 
28 O'NEILL, Aaron. Life Expectancy in Germany 1875-2020. Statista.com [online]. [cit. 2020-12-03]. Dostupné 

z: https://www.statista.com/statistics/1041098/life-expectancy-germany-all-time/ 
29 O'NEILL, Aaron. Child mortality rate (under five years old) in Germany from 1825 to 2020. Statista.com 

[online]. 2019 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/1041718/germany-all-time-

child-mortality-rate/ 
30 VÖGELE, Jörg. Urban Mortality Change in England and Germany, 1870-1913. Liverpool: Liverpool 

University Press, 1988, s. 54. ISBN 9780853238423. 
31 Očekávaná délka života, Německo, Wordbank: Life expectancy at birth, total (years) - Germany. The world 

bank [online]. 2019 [cit. 2021-4-7]. Dostupné z: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=DE 
32 Studie Eruboarometr, dostupná z Latest Surveys & Publications 3 latest surveys. Eouropean Union [online]. 

2020, s. 10 [cit. 2021-4-7]. Dostupné z: https://europa.eu/eurobarometer/screen/home 
33 Tamtéž.  
34 Statista Research Department, Průměrná očekávaná délka života pro osoby narozené v roce 2020, 20. ledna, 

2021, dostupné z Latest Surveys & Publications 3 latest surveys. Statista.com [online]. 2020 [cit. 2021-4-7]. 

Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/274514/life-expectancy-in-

europe/#:~:text=The%20average%20life%20expectancy%20in%20Western%20Europe%20was%2079%20years

,for%20females%20in%20mid%2D2020.&text=The%20difference%20in%20life%20expectancy,women%20ou

tliving%20men%2C%20on%20average. 
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Existují také rozdíly mezi muži a ženami. Důchodový věk pro ženy je v mnoha zemích 

většinou nižší než důchodový věk pro muže.35 Jako důvod je udáváno, že ženy pečovaly o děti, 

a z tohoto důvodu je jejich věk pro odchod do důchodu nižší.36 

Pokud pátráme po definici starší osoby v dokumentech Rady Evropy, k nalezení významu 

tohoto pojmu v dokumentech nám jako první zdroj nejlépe poslouží databáze HUDOC.37 

Ve vyhledávání HUDOC při zadání slova starší nebo starší osoba se zobrazí přes 600 

výsledků.38 Například v případu Gross vs. Švýcarsko, který byl řešen soudem v roce 2014, je 

stěžovatel narozený roku 1931 ve stížnosti označován za starší osobu.39 

S tímto pojmem dále pracuje i Soud pro lidská práva, kdy tuto osobu označuje také za 

osobu staršího věku.40 Také v případu Enea vs. Itálie, který byl řešen soudem v roce 2009, je 

stěžovatel narozený roku 1938 označován za starší osobu.41 

Domnívám se, že společenský názor na to, která osoba je starší osobou, se bude s rozvojem 

medicínských postupů a s růstem průměrného dožití populace posouvat dopředu. 

Počátek tohoto trendu je viděn ve zvyšujícím se věku, který legislativa států přiznává jako 

nárok na důchod. 

Muž narozený v České republice v roce 1950 může odejít do řádného důchodu ve věku 62 

let. Je plánováno, že muž narozený v roce 2000 v České republice může odejít do řádného 

důchodu ve věku 65 let. 

Žena narozená roku 1950 v České republice, která vychovala dvě děti, může odejít do 

řádného důchodu ve věku 58 let. Žena narozená v roce 2000, která také vychová dvě děti, může 

odejít do řádného důchodu v 65 letech.42 

 
35 DAHL, S., NILSEN, Ø, a K. VAAGE, Gender Differences in Early Retirement Behaviour. European 

Sociological Review, 19(2), pp. 179-198, 2003. Retrieved March 24, 2021, Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/3559508. 
36 Rozdílná úroveň důchodů mužů a žen. MPSV.cz [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/968547/Duchody_pecujicich__uvodni_informace___podklady.pdf/97f9

c541-1c92-8e33-2189-39eba400db5b 
37 Rada Evropy. Databáze HUDOC. Dostupná z European Court of Human Rights. Hudoc [online]. 2020 [cit. 

2021-4-7]. Dostupné z: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBE

R%22]} 
38 HUDOC, datum vyhledávání 2.3..2021, 674 výsledků při zadání slova „elderly“ 
39 Rozsudek ve věci Gross vs. Švýcarsko ze dne 14. května 2013, stížnost č. 67810/10 
40 Tamtéž.  
41 Rozsudek ve věci Enea vs. Italy ze dne 17. září 2009, stížnost č. 4912/01 
42 § 28-§37 c), Zákona o důchodovém pojištění, zákon č. 155/1995 Sb. 
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Z těchto výpočtů vidíme, že v dlouhodobém plánu by se měl věk řádného odchodu do 

důchodu během následujících padesáti let vyrovnat na 65 letech a také by měly být odstraněny 

nerovnosti mezi muži a ženami. 

Jsem toho názoru, že definice starší osoby jako člověka staršího 65 let se posune směrem 

dále ve věkovém rozmezí. Tento trend je viděn v mnoha vyspělých západních zemích, kde 

z důvodu zlepšující se zdravotní péče se věková hranice pro odchod do penze posouvá blíže 

k sedmdesáti letům. Možná také z hlediska ekonomické potřeby a stárnutí populace je sílícím 

trendem, že osoby nad 65 let věku stále pracují a vedou aktivní život více než jejich rodiče 

a prarodiče.43 

Česká republika je zařazena mezi ekonomicky vyspělé země.44 Domnívám se, že tento 

trend se projevuje a začne se projevovat více i v české společnosti. Český důchodový systém je 

alespoň zatím nastaven tak, aby definice starší osoby zůstala na 65 letech věku pro účely dávek 

důchodu po dalších 50 let.45 

Na globální úrovni OSN nebyl přijat zatím žádný dokument, který by byl Chartou starších 

osob. Stalo se tak pouze na úrovni regionálních mezinárodních organizací.46 

Interamerická úmluva o právech starších osob definuje starší osobu jako osobu starší 60 let, 

s výjimkami vyhrazenými tam, kde legislativa definuje starší osobu odlišným způsobem.47 

Protokol k Africké chartě lidských práv definuje starší osobu jako osobu starší 60 let. Je to 

definice, která je přebírána z definice Charty spojených národů a je obsažena také v rámcovém 

plánu Africké unie týkající se stárnutí.48 

Domnívám se, že budou přijaty globální dokumenty, které definici starší osoby zakotví na 

věku 60 let z důvodu rozdílného věku dožití ve třetích zemích a v zemích prvního světa.49 Bude 

 
43 REDAY-MULVEY, G. Working Beyond 60 - Introduction: Key Policy Issues and Recommendations. The 

Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues and Practice, 30(4), 2005, s. 609-625. Retrieved March 24, 2021, 

Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/41952863. 
44 Klasifikace zemí dle ekonomické vyspělosti, Dostupné z Country classification: Data sources, country 

classifications and aggregation methodology. World Economic Situation and Prospects [online]. 2020, s. 145 

[cit. 2021-4-7]. Dostupné z: 

https://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2014wesp_country_classification.pdf 
45  § 28-§37 c), Zákona o důchodovém pojištění, zákon č. 155/1995 Sb. 
46 Interamerická úmluva o právech starších osob, definice pojmů, čl. 2, Dostupné z INTER-AMERICAN 

CONVENTION ON PROTECTING THE HUMAN RIGHTS OF OLDER PERSONS (A-70). OAS [online]. 

2021 [cit. 2021-3-29]. Dostupné z: http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_a-

70_human_rights_older_persons.asp 
47 Interamerická úmluva o právech starších osob, čl. 2, definice pojmů, tamtéž. 
48 Dostupné z Protocol on the rights of older persons in Africa. Au.int [online]. [cit. 2021-3-29]. Dostupné z: 

https://au.int/sites/default/files/treaties/36438-treaty-0051_-_protocol_on_the_rights_of_older_persons_e.pdf 
49 Pokud srovnáme země, ve kterých se osoby mohou dožít nejvyššího věku, na prvním místě se umísťuje Hong 

Kong s průměrným věkem dožití pro ženy, které mají šanci dožít se průměrného věku 88 let a muži v Hong 
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tomu tak také z důvodu toho, že starší osoba byla takto už definována v dokumentech 

Spojených národů a v Úmluvách týkajících se starších osob regionálních mezinárodních 

organizací, a to Interamerické unie a Africké unie.50 

V současné sobě můžeme zobecnit, že starší osoba je osoba, která dosahuje věku přes 60 

let. Po dosažení tohoto věku je osoba považována za starší osobu. Změny, které přichází 

s věkem, jsou vidět fyzicky, tudíž se starší osoba může setkávat s předsudky a diskriminací po 

dosažení staršího věku. Tyto předsudky a problémy, se kterými se může starší osoba setkávat, 

popíši v bodu 1.2 této práce. 

1.2 Předsudky a problémy spojené se stářím 

V bodu 1.2 popíši předsudky, které byly v historii spojovány se staršími osobami. 

Mnoho z těchto předsudků přetrvává dodnes, nebo tyto předsudky ovlivnily předsudky 

současné. Dnešní postavení starších osob je důsledkem historického vývoje, který chci rovněž 

v této práci popsat. 

Z tohoto důvodu jsem do práce zařadila i tento bod, protože nám pomáhá pochopit 

v perspektivě náhled na vnímání starších osob. Bod 1.1 kapitoly první odpověděl na první 

výzkumnou otázku, a to které osoby jsou staršími osobami pro účely Rady Evropy. Bod 1.2 

na bod 1.1 volně navazuje. 

Bod 1.2 odpoví na výzkumnou otázku, proč jsou starší osoby chráněnou skupinou, na 

kterou se Rada Evropy zaměřuje, a také na konci bodu 1.2 odpovím na výzkumnou otázku, 

které problémy a předsudky spojené se staršími osobami jsou v roce 2021 nové. 

Bod 1.2 odpoví zodpovězením těchto výzkumných otázek na hlavní cíl práce, a to proč 

Rada Evropy považuje za významné zabývat se tématem starších osob jako skupinou, která 

potřebuje zvláštní pomoc a ochranu. 

 

Kongu mají šanci na dožití se věku 82 let. Za Hong Kongem následuje Japonsko s průměrným věkem dožití 88 

let pro ženy a 81 let pro muže. Z evropských zemí se na prvních místech umístilo Švýcarsko a Itálie. Na 

posledních místech se umístily africké státy jako např. Somálsko, Lesotho, Chad a na posledním místě se 

umístila Středoafrická republika s průměrným věkem dožití 56 let pro ženy a 52 let pro muže.  

Tento údaj je dostupný z Worldometer, Dostupné z Life Expectancy of the World 

Population. Worldometers [online]. 2020 [cit. 2021-3-29]. Dostupné z: 

https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/ 
50 Interamerická úmluva o právech starších osob, čl.2, definice pojmů, dostupné z OAS : SLA : Department of 

International Law (DIL) : Inter-American Treaties, datum přístupu 29.3.2021 

Protocol on the rights of older persons in Africa. Au.int [online]. [cit. 2021-3-29]. Dostupné z: 

https://au.int/sites/default/files/treaties/36438-treaty-0051_-_protocol_on_the_rights_of_older_persons_e.pdf 
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Lidé obecně k různým věcem a problémům zaujímají určité postoje, přičemž zaujmout 

postoj k nějaké věci, situaci nebo osobě znamená zaujmout určité stanovisko, a to jak pozitivní, 

neutrální nebo negativní. 

V každodenním životě se během dne setkáváme s mnoha stimuly, ke kterým jako 

individuální osobnost zaujímáme určité postoje. Tyto postoje zaujímáme také v mezilidských 

vztazích, a to tak, že zaujímáme postoje k osobám, které potkáváme, se kterými komunikujeme 

nebo žijeme. 

Postoj je důsledkem vnitřního přesvědčení. Postoje jsou individuálním projevem jedince.51 

Postoje nemusí být vždy negativně zabarvené, na rozdíl od předsudků. Předsudek je negativní 

postoj vůči jednotlivci nebo skupině z důvodu, že jednotlivec patří k určité skupině osob, které 

připisujeme negativní vlastnosti.52 Negativní ovlivnění předsudky a jednání na základě těchto 

předsudků se nazývá diskriminací. 

V anglické literatuře se pojem diskriminace starších osob zkracuje do slova „ageism“, což 

znamená jednání na základě negativního předsudku s osobou, která je staršího věku.53 Mezi 

nejčastější negativní předsudky týkajících se starších osob můžeme zařadit názory, že 

ve starším věku jsou všechny osoby téměř bezmocné z důvody sníženého zdraví a mentální 

kapacity. Populárním předsudkem je také to, že starší osoby jsou z důvodu této snížené 

schopnosti nepotřebné pro společnost a jsou pouze poživateli výhod a jejich existence pro 

společnost není v mnoha ohledech důležitá. Tento tvrdý předsudek je v mnoha směrech 

změkčován tím, že starší osoby jsou pozitivně vnímány jako osoby, které starají o svá vnoučata 

a pomáhají rodičům např. s hlídáním jejich dětí. Ve stáří opravdu dochází ke snížení fyzické 

a mentální výkonnosti, ale ne všechny starší osoby mají sníženou fyzickou a mentální kapacitu 

do té míry, aby se nemohly účastnit společenského života.54 O starších osobách také panuje 

názor, že jsou rozmrzelé a stěžují si z různých důvodů na rozličné věci.55 

Se staršími osobami mohou být spojovány také pozitivní předsudky. Starší osoby byly 

v historii a v současnosti spojovány s moudrostí staršího věku a se zkušenostmi. Z toho důvodu 

 
51 NEKONEČNÝ, Michal. Sociální psychologie. Praha: nakladatelství Academia, 2009, s. 281.  
52 ČENĚK, Jiří, Josef SMOLÍK a Zdeňka VYKOUKALOVÁ. Interkulturní psychologie: Vybrané kapitoly. 

Pardubice: Grada Publishing a. s, 2016, s. 198. ISBN 8027190142. 
53 PALMORE, Erdman. Ageism: Negative and Positive, 2nd Edition. 2. New York: Springer Publishing 

Company, 1999, s. 3. ISBN 082617003X. 
54 Tamtéž, s, 3 a 4. 
55 Tamtéž. Také A. KOHN, Nina. Elder Law: Practice, Policy, and Problems: Aspen casebook series. 2. New 

York: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-1-4548-4321-4, Kapitola II. 
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jsou v mnoha kulturách mladší osoby vyučovány respektu ke starším osobám.56 Respekt ke 

starším osobám je nejvíce spojován s asijskými kulturami, především s Japonskem.57 Také 

jedno z mnoha Afrických přísloví praví: „pokud odmítnete radu starších, nebudete úspěšní“.58 

V euroamerické kultuře je respekt ke starším odvozován z antických římských základů 

civilizace a kultury, poté pak z křesťanského učení. V římské kultuře také nalezneme 

podobnost s dnešní definicí starší osoby. V římské říši byla osoba starší 60 nebo 65 let 

osvobozena od některých občanských povinností z důvodu svého věku. Těmito povinnosti byly 

například účast v porotě nebo na shromáždění senátu.59 

Starší osoby měly v Římské říši zvláštní významné postavení, a to z toho důvodu, že 

mnoho starších mužů bylo otcem rodiny nazývaným pater familias, jemuž byly podřízeny děti 

i manželka. Pater familias mohl být i mladší muž, pokud se osamostatnil od otcovské moci 

rodiny, ale většinou byly patery familias starší osoby.60 Pater familias měl značná majetková 

práva, dokonce měl na zpočátku Římské říše i právo usmrtit člena rodiny po domácím soudu.61 

Se staršími osobami v antickém Římě byly také spojovány negativní předsudky, které byly 

komediálně představovány v antickém umění.62 Ve veselohře od Plauta je zesměšňován starší 

pater familias, který bojuje se svým synem o ženu. Je zde představován jako pošetilý 

a nechovající se důstojně vzhledem ke svému věku.63 

Římský filozof Cicero napsal pojednání o stáří pro svého přítele Tituse k jeho 65. 

narozeninám. Ve svém díle se snažil přítele povzbudit, že stáří nemusí znamenat úbytek tělesné 

a duševní svěžesti, ale že stáří může být také důležitým obdobím života pro sebepoznání 

a studium.64 

 
56 BROWN, Arnold. The Social Processes of Aging and Old Age. 2. Michigan: Prentice Hal, 1996, s. 4. ISBN 

0134496043. 
57 SŎNG, Kyu-t'ak. Respect and Care for the Elderly: The East Asian Way. London: University Press of 

America, 2007, s. 154. ISBN 0761837892. 
58 ETIEYIBO, Edwin a Polycarp IKUENOBE. Menkiti on Community and Becoming a Person. London: 

Rowman & Littlefield, 2020, s. 154. ISBN 1498583660. 
59 COKAYNE, Karen. Experiencing Old Age in Ancient Rome. London: Routledge, 2013, s. 1. ISBN 

1136000062 
60 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: Systém a instituce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 80 a 82. ISBN 

9788073803346. 
61 Tamtéž, s. 82. 
62 FULKERSON, Laurel. No Regrets: Remorse in Classical Antiquity. United Kingdom: OUP Oxford, 2013, s. 

122. ISBN 0199668892. 
63 Plautus ve hře Casina 

CHRISTENSON, David. Plautus: Casina. Great Britain: Bloomsbury Publishing, 2019. ISBN 1350020567. 
64 Předmluva. MIKULECKÝ, Zdeněk a Tulia CICERONA. Cato starší o stáří. I-L.Kober, 1934. 
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Jako recept na zdravé stáří radili římští filozofové cvičit svou mysl ve vědě a umění, 

ale také nezanedbávat své fyzické tělo. Doporučovali cvičit denně po celou dobu svého života 

a očekávat ovoce, které takové chování na stáří přinese.65 

Po přijetí křesťanského učení Římskou říší navazují myslitelé na antickou literaturu, 

ze které přejímají některé ideály a srovnávají je s texty novějšími a navazují na některé římské 

a řecké filosofy.66 Ochrana starších osob je viděna jako naplnění křesťanského biblického učení 

soucitu s ostatními a pomoci chudým.67 

V Bibli jsou starší osoby zobrazovány jako osoby moudrosti a dobrého zdraví, které jim 

bylo dáno, pokud sloužily věrně Bohu.68 Dožití staršího věku je viděno jako přízeň od Boha 

za vykonané skutky. I v této literatuře jsou zmíněny problémy, které jsou se stářím spojeny. 

Například o praotci Abrahámovi je psáno, že z důvodu vysokého věku byl jeho zrak oslaben, 

a z tohoto důvodu nerozpoznal syna, pro kterého poslal.69 Z přečtení těchto textů můžeme 

vyvodit, že starší osoby v této době žily v okruhu rodiny a péče o starší osoby byla zajišťována 

jejich příbuznými.70 Zpočátku byly starší osoby a osoby, které se nemohly o sebe postarat, 

odkázány na dobrovolnou pomoc ostatních a prostředky si obstarávaly tzv. almužnou.71 Později 

ochranu a pomoc těmto osobám zajišťovala církev z povinných plateb, které jí byly odváděny 

v podobě desátků. 

Úcta ke stáří byla formována od období raného středověku do období moderního, vliv 

na vnímání starších osob měla také doba osvícenství a humanismu.72 Pohledy na stáří se 

proměňovaly právě nejvíce v tomto období, které bylo přechodem od středověku k renesanci 

a humanismu. Ve středověku bylo stáří vnímáno spíše jako příprava, most na cestě k věčnosti, 

kterou slibovalo křesťanské učení po životě. V období 14. století se orientace otočila trochu 

více k praktickým otázkám stárnutí, a to k otázkám zdravotní péče, vztahů, které člověk nabude 

 
65 Tamtéž.  
66 EDWARDS, Mark. Aristotle and Early Christian Thought: Studies in Philosophy and Theology in Late 

Antiquity. New York: Routledge, 2019. ISBN 9781315520193. 
67 BURNS, John. The Principles of Christian Philosophy. 5. London: Longman & Company, 1836, s. 237. 
68 Pátá Mojžíšova 28:5. 
69 Genesis 27:1, „Když Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takže neviděl“, Český ekumenický překlad, dostupné z 

Genesis 27. Biblenet.cz [online]. [cit. 2021-3-29]. Dostupné z: http://www.biblenet.cz/b/gen/27 
70 HARRIS, J. Gordon. Biblical Perspectives on Aging: God and the Elderly: Routledge Studies in Sustainability 

Transitions. 2. New York: Routledge, 2013, s. 10. ISBN 9781136456596. 
71 Spisy, Vydání 162–164: Spisy, Univerzita J. E. Purkyně v Brně. Brno. Filozofická fakulta. Filosofická fakulta, 

Universita J. E. Purkyně, 1970, s. 94 
72 CLASSEN, Albrecht. Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches to a 

Neglected Topi: Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture – Svazek 2. Berlin: Walter de Gruyter, 

2007, s. 1-20. ISBN 3110925990.  
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v průběhu svého života, a společenské vědy se začaly zabývat problémy člověka, se kterými se 

může potýkat, zatímco je živ.73 

Filosof Montaigne popisuje své vlastní stárnutí a přirovnává ho k tradičnímu připodobení 

stáří a čtyř ročních období. Osvobození od stresu a strachu ze smrti je přijmout smrt.74 „Tužby 

člověka jsou stavět a žít, přitom je jednou nohou v hrobě.“75 

Thomas Moore předestřel ve svém díle Utopia ideální svět, ve kterém neexistuje soukromé 

vlastnictví, tedy ani korupce nebo sociální boj. To vede k sociálnímu smíru a eliminaci 

konfliktů založených na majetkovém postavení nebo na boji generací. Starší osoby jsou ve světě 

Utopia respektovány více než ostatní, a to z důvodu jejich moudrosti nabyté věkem, která je 

slouží blahu společnosti. Stáří přidává osobám na důstojnosti.76 Od éry středověku se významně 

zvýšila šance na dožití se vyššího věku. Starší osoby v sociální nouzi byly v 19. století chráněny 

tzv. právem domovské obce, která se starala o osoby v sociální nouzi.77 

Pokud se podíváme do moderní doby a pátráme po předsudcích, které jsou spojovány se 

staršími osobami, vidíme, že v moderních předsudcích nalezneme vždy něco z předsudků dob 

minulosti, které jsou obohaceny aspekty, které přinesly specifika současné doby, mezi které 

patří například nutnost držet krok s digitalizovaným světem a technickým vývojem, který 

vyžaduje znalost stále nových technologií od běžného uživatele. Na každém předsudku je 

trochu pravdy, neboť předsudek při jeho formování vychází z určitých zkušeností, které měla 

osoba nebo společnost jako celek. Nemůžeme ale tyto postoje generalizovat a aplikovat je 

na všechny osoby automaticky, neboť touto aplikací se předsudek stává negativním. 

Pokud se podíváme na zobrazování starších osob pro účely komunikace a představení stáří 

veřejnosti, některá média dle mého názoru stále nahrávají některým negativním předsudkům. 

Bohužel ne pouze média, ale také některé platformy pro komunikaci s veřejností používají 

stereotypizovaný obraz stáří. V české internetové volební kampani „Přemluv bábu a dědu“, 

která byla zveřejněna v roce 2010, byli starší lidé prezentováni v nadsázce jak nevzdělaní 
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v politických otázkách z důvodu sentimentality a nechuti uvažovat logicky a vzdělávat se 

v tématu moderních demokratických dějin a v moderních politologických názorech. 

„Staří lidé mají selektivní paměť − pamatují si jen ty příjemné věci.“78 

Pokud se podíváme na odborná zhodnocení zobrazování stáří českými médii, je 

doporučováno, aby se média zaměřila více na ukazování možnosti, že je možné prožít stáří 

aktivně. Česká média by také měla ukazovat generační propojení.79 

Senioři byli v roce 2020 a v roce 2021 jsou stále skupinou, která byla podstatně ovlivněna 

novou pandemií koronaviru. Z důvodu výhod poskytovaných seniorům v souvislosti 

s pandemií koronaviru se domnívám, že média by měla citlivě informovat o problémech, které 

mohou senioři zažívat. 

Většinová česká populace důvodu výhod přiznaným seniorům a omezením pro ostatní 

osoby, které nejsou seniory, může být toho názoru, že různá zvýhodnění pro seniory nejsou na 

místě. Podle mého názoru se k této problematice česká média postavila celkem dobře. 

Média např. nejprve v příspěvcích, které byly zveřejněny ve vysílání veřejnoprávní České 

televize, vysvětlila, proč jsou senioři skupinou, které je třeba pomáhat, a také ukázala rozhovory 

s českými seniory v prostředí domovů pro starší osoby, kde dala prostor pro jejich názory. 

Domnívám se, že většina médií tuto situaci zobrazila vhodným a důstojným způsobem.80 Pro 

seniory byl také v médiích vyčleněn speciální televizní kanál, který vysílal pořady pro seniory, 

což mělo seniorům usnadnit těžkou situaci izolace doma.81 Ministerstvo zdravotnictví rovněž 

seniory informovalo o tom, jak se obrátit a na koho se obrátit, pokud budou potřebovat pomoci 

například s nákupem.82 

Pokud se podíváme na zobrazování stáří českými médii, je doporučováno, aby se média 

zaměřila více na ukazování možnosti, že je možné prožít stáří aktivně. Česká média by také 
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81 Vysílá televize třetího věku. Seniorům dodáme náladu i informace, přeje si ředitel ČT. Česká televize [online]. 

2020 [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3065976-vysila-televize-tretiho-veku-

seniorum-dodame-naladu-i-informace-preje-si-reditel-

ct#:~:text=Program%20%C4%8CT3%20spustila%20%C4%8Cesk%C3%A1%20televize,klidn%C3%A1%20alt

ernativa%20k%20ostatn%C3%ADmu%20vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD 
82 Jaké možnosti mám jako senior? Kam se mohu obrátit pro pomoc?. MZCR.cz [online]. 2020 [cit. 2021-03-14]. 

Dostupné z: https://koronavirus.mzcr.cz/jake-moznosti-mam-jako-senior-kam-se-mohu-obratit-pro-pomoc/ 
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měla ukazovat generační propojení, na což upozorňovali odborní autoři ještě před pandemií 

koronaviru.83 

Pokud bychom uzavřeli tuto kapitolu a odpověděli na výzkumnou otázku, která specifika 

týkající se problematiky jsou aktuální v roce 2021, tak je to určitě stále problematika koronaviru 

a zobrazování starších osob v médiích. Z důvodu pandemie koronaviru a z důvodu dopadu této 

pandemie na starší osoby byly starší osoby v médiích zobrazovány více než před pandemií. 

V českých médiích, kde jsou starší osoby v mnoha případech zobrazovány pouze jako 

bezbranné oběti, se tento problém s dopady pandemie koronaviru prohloubil.84 Senioři se 

mohou tomuto stereotypnímu zobrazování bránit pomocí aktivismu občanské společnosti. 

Právo neposkytuje ochranu, pokud zobrazování předsudků nebo jiné jednání, které 

poškozuje seniory, nedosáhne závažnosti, díky které by byla naplněna skutková podstata 

přestupku85 nebo trestného činu.86 Postihování předsudků, pokud nevedou například 

k diskriminaci, což je jednání zakázané zákonem,87 je velmi obtížné. 

Za největší problém, se kterým se senioři setkávají, považuji diskriminaci při ucházení se 

o zaměstnání. Pokud spojíme problém diskriminace s problémem nízké výší důchodů, tak jsem 

toho názoru, že pro seniory, kteří jsou v důchodu, ale chtějí stále pracovat, je velmi těžké najít 

si práci nebo si práci udržet, a to právě z důvodu věkové diskriminace. Těmito dvěma problémy 

se budu zabývat podrobněji v bodu 1.3 práce. 

  

 
83 SEDLÁKOVÁ, Renata. Obraz seniorů a českých médií aneb přispívají mediální obsahy k vytváření věkově 

inkluzivní společnosti?. Pulib.sk [online]. s. 206-207 [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: 

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bocak1/subor/23.pdf. 
84 Tamtéž. 
85 Urážlivé zobrazování seniorů může být přestupkem proti občanskému soužití, § 7 zákona 251/2016 Sb. o 

některých přestupcích  
86 § 356- zákona k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, 40/2009 , Trestní zákoník  
87 Antidiskriminační zákon, 198/2009 Sb.  
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1.3 Nejaktuálnější otázky spojené se staršími osobami v právu 

Bod 1.3 si dává za cíl popsat nejaktuálnější otázky v právu, se kterými se potýkají starší 

osoby. Vybrala jsem k analýze dva problémy, které si myslím, že mají na starší osoby největší 

dopad, protože se dotýkají přímo zajišťování základních potřeb. Těmito dvěma problémy se 

zabývala i Rada Evropy ve vztahu k České republice. 

Budu se zabývat se výší důchodů, a to z důvodu, že za obdržený důchod si starší osoba 

kupuje věci důležité pro život, kterými jsou např. jídlo, platby za bydlení apod. Druhým 

problémem je diskriminace při hledání zaměstnání a na pracovišti. Zaměstnání souvisí také 

s obstaráváním základních životních potřeb a jakákoliv diskriminace může velmi nepříznivě 

ovlivnit život seniora. Pokud se podíváme na další otázky, zdají se být oproti těmto dvěma 

problémům okrajové, nebo jsou přechodné (pandemie koronaviru). Těmto dalším otázkám se 

věnuji průřezově v jiných kapitolách práce. Mezi nejaktuálnější otázky patří výše důchodů, 

které zabezpečí důstojné stáří. V České republice je problém s nízkou výší důchodů.88 

Problémem je, že průměrný důchod byl v roce 2018 na úrovni 38,0 % průměrné mzdy,89 

což není dostatečné pro zabezpečení všech základních potřeb bez toho, aniž by starší osoba 

měla bokem naspořeno na stáří, nebo aby byla finančně podporována jinými osobami. Tento 

průměrný důchod se zvyšuje přibližně o několik set korun ročně.90 

Řešením této situace je buď zvýšení průměrného důchodu na výši průměrné mzdy, nebo 

zavedení povinného spoření na stáří. O tuto částku by mohly být zvyšovány důchody. Nebo je 

další možností také zavedení flexibilního věku pro odchod do penze, přičemž pracovní trhy by 

byly přizpůsobovány více lidem, kteří se rozhodnou pracovat i přes důchodový věk. 

Je trendem, že v povoláních, kde je nastaven pevný věk odchodu do důchodu, se tato pevná 

hranice odstraňuje, protože je vnímána jako diskriminační.91 Starší osoby se také v pracovním 

procesu setkávají s diskriminací, kde na mnoho míst je v přijímání na místo rozhodováno podle 

 
88 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Strategie přípravy na stárnutí společnosti. Dostupné z STRATEGIE 

PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ SPOLEČNOSTI 2019-2025. Mpsv.cz [online]. 2019, s. 8 [cit. 2021-4-22]. 

Dostupné z: https://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/08/Strategie-p%C5%99%C3%ADpravy-na-

st%C3%A1rnut%C3%AD-spole%C4%8Dnosti-2019-2025-ma_ALBSBADJYUA2.pdf 
89 Tamtéž.  
90 Tamtéž.  
91 NUMHAUSER-HENNING, Ann a Mia RÖNNMAR. Normative Patterns and Legal Developments in the 

Social Dimension of the EU. Oregon: Bloomsbury Publishing, 2013, s. 114. ISBN 9781782251910. 
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věku.92 Také pokud člověk ve starším věku ztratí práci, je těžké si práci znovu najít.93 Průzkum, 

který byl proveden mezi respondenty a který se tázal na vnímání starších osob na pracovišti, 

ukázal, že negativní stereotypy, se kterými se starší lidé na pracovišti setkávají, jsou ty, že si 

nerozumí s novými technologiemi, nebo že by pro ně bylo nepříjemné dostávat pokyny 

od mladších nadřízených.94 

Je navrhováno, aby byla přijata legislativa vysvětlující zákaz diskriminace na základě věku, 

a to nejen na pracovišti, která by detailně konkretizovala, které zacházení je věkovou 

diskriminací. 

Většina antidiskriminačních úprav zakazuje věkovou diskriminaci bez ospravedlnitelného 

cíle. Takové vymezení obsahuje český antidiskriminační zákon95 i podobné státy evropských 

zemí, protože tato úprava vychází z evropského práva96. Bez dostatečného účelu zakazuje 

diskriminaci také např. německá legislativa97 nebo britské zákonodárství98. Zaměstnavatel tedy 

musí prokazovat dostatečný důvod, pro který vybírá vhodné uchazeče o zaměstnání na základě 

věku. 

 
92 SARGEANT, Malcolm. Age Discrimination in Employment. Burlington: CRC Press, 2016, s. 1. ISBN 

9781317183792. 
93 Tamtéž.  
94 Tamtéž, s. 7. 
95 § 3, Zákona č. 198/2009 Sb. 

Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 

(antidiskriminační zákon) 
96 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez 

ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. 

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v 

zaměstnání a povolání. 

Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a 

ženy v oblasti sociálního zabezpečení. 

Směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v 

systémech sociálního zabezpečení pracovníků. 

Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a 

ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného 

zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon 

práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem. 
97 § 5, Antidiskriminační akt., Dostupné z Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG). Perma [online]. 2020 [cit. 

2021-4-26]. Dostupné z: https://perma.cc/JH87-PJCZ 
98 The Emplyement Equality ( Age) Regulations, Dostupné z The Employment Equality (Age) Regulations 

2006. Legislation.gov [online]. 2006 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1031/regulation/3/made 
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V dokumentech Rady Evropy se téma diskriminace objevuje velmi často, jak bude popsáno 

ve druhé kapitole této práce.99 

 
99 Assembly debate on 28 January 2011 (9th Sitting) (see Doc. 12431, report of the Social, Health and Family 

Affairs Committee, rapporteur: Mr Jacquat). Text adopted by the Assembly on 28 January 2011 (9th 

Sitting).Resolution 1793 (2011) on “Promoting active ageing – capitalising on older people’s working 

potential”,, dostupná z PACE - Resolution 1793 (2011) - Promoting active ageing – capitalising on older 

people’s working potential (coe.int), Datum přístupu 11.3.2021 

Resolution 2168 (2017) Human rights of older persons and their comprehensive care. Parliamentary Assembly 

[online]. 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=23768&lang=en. 
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2 Dokumenty Rady Evropy 

V druhé kapitole práce popíši obsah dokumentů Rady Evropy a odpovím na výzkumnou 

otázku, co je obsahem dokumentů Rady Evropy týkajících se starších osob, a na jaké otázky se 

dokumenty Rady Evropy zaměřují. 

Dokumenty Rady Evropy jsou nástrojem Rady Evropy, pomocí kterého komunikuje Rada 

Evropy svou politiku směrem k široké veřejnosti. Dokumenty Rady Evropy jsou přijímány 

orgány Rady Evropy, a to Výborem Ministrů, Parlamentním shromážděním, Sekretariátem 

a generálním tajemníkem Rady Evropy, Kongresem místních a regionálních autorit, 

Komisařem pro lidská práva, Konferencí nevládních organizací. Mezi dokumenty Rady Evropy 

patří také dokumenty, které vydává Evropský soud pro lidská práva. 

Mezi orgány Rady Evropy jsou také řazeny instituce, jejichž příslušnost k Radě Evropy je 

založena na dohodách. Těmito institucemi jsou Banka Rady Evropy, Evropský direktorát pro 

kvalitu medicíny a zdravotní péče, filmový fond Eurimages, Skupina Pompidou pro boj 

s drogami, Evropské centrum pro nezávislost a solidaritu, Evropská audiovizuální observatoř, 

Evropské centrum pro moderní jazyky a skupina GRECO pro boj s korupcí.100 

Dokumenty Rady Evropy můžeme dělit na ty, které mají pro státy závazný charakter, 

a na dokumenty Rady Evropy, které mají pouze doporučující charakter. Tyto nezávazné 

dokumenty jsou velmi často inspirací a určitým předstupněm k přijetí závazných dokumentů, 

kterými jsou Úmluvy. V dokumentech, které mají doporučující charakter, jsou vymezovány 

problémy, na které by se státy měly zaměřit. Ačkoliv tyto dokumenty nejsou závazné, problémy 

jimi popsané velmi často korespondují s právy popsanými v Úmluvě lidských práv a svobod. 

Ignorování problémů popsaných i v nezávazných dokumentech by mohlo vést k situaci, kdy 

stěžovatel ze státu, který je členem Úmluvy, bude z důvodu některých těchto vymezených 

problémů, jež pro něj nastanou, osobně namítat porušení článku Úmluvy z důvodu nastalého 

stupně závažnosti situace. Tak by se mohlo stát, pokud by bylo ignorováno například zacházení 

se staršími osobami v daném státě na pracovišti a starší osoba by z tohoto důvodu byla zbavena 

svého zaměstnání. 

Pod dokumenty Rady Evropy nejsou podepsáni konkrétní autoři, ale za autora těchto 

dokumentů je označována Rada Evropy jako celek.101 

 
100 DE BECO, Gauthier, ed. Human Rights Monitoring Mechanisms of the Council of Europe: Routledge 

research in human rights law. New York: Routledge, 2012, s. 137-458. ISBN 9780415581622. 
101 Např. toto Doporučení označuje jako ostatní doporučení za svého autora Radu Evropy. Nenalezneme zde 

vyjmenovány konkrétní autory.  
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Obsah těchto dokumentů vychází z myšlenek a koresponduje s texty zabývajícími se 

problematikou stáří a starších osob. Při popisování nezávazných dokumentů bych chtěla také 

ukázat, jak myšlenky předestřené v těchto dokumentech korespondují s myšlenkami autorů, 

které se zabývají danou problematikou. 

V druhé části práce se tedy pokusím popsat a analyzovat 2 základní závazné Úmluvy, které 

jsou právně závazné pro státy, které jsou členy Rady Evropy a které se dotýkají práv starších 

osob. Vybrala jsem si k podrobnějšímu popsání Evropskou úmluvu o lidských právech 

a Evropskou úmluvou sociálního zabezpečení, se kterou souvisí také Evropský zákoník 

sociálního zabezpečení. 

Aktuální počet platných Úmluv je zveřejňován na webových stránkách Rady Evropy. 

V současné době i s protokoly k nim jich je něco přes dvě stě.102 Pokud bychom to zobecnili, 

tak všechny tyto úmluvy přijaté Radou Evropy se mohou dotýkat starších osob, protože se 

zabývají tématy, která jsou společné všem věkovým skupinám. Některé z těchto úmluv dále 

například upravují nakládání s osobními údaji, padělání medikamentů a jejich uvádění 

na nelegální trh, nebo také právo na právní pomoc.103 

Úmluvy, které se týkají přímo starších osob a práva na sociální zabezpečení, jsou Evropská 

charta sociálního zabezpečení a Evropský zákoník sociálního zabezpečení, který se týká nároků 

na důchod, ale také Protokol, který ve svém článku stanovuje právo starších osob na sociální 

ochranu. Tato sociální ochrana, která je zmíněna v článku 4 Protokolu, má vést k tomu, aby 

osoby co do nejvyššího věku stále zůstaly zařazeny jako platní členové společnosti. Tento cíl 

 

Recommendation CM/Rec (2014)2 of the Committee of Ministers to member States on the promotion of the 

human rights of older persons adopted by the Committee of Ministers on 19 February 2014 at the 1192nd 

meeting of the Ministers’ Deputies; Recommendation Rec (2003)24 of the Committee of Ministers to member 

states on the organisation of palliative care adopted by the Committee of Ministers on 12 November 2003 at the 

860th meeting of the Ministers’ Deputies; Recommendation 2104 (2017). Human rights of older persons and 

their comprehensive care. Parliamentary Assembly. Text adopted by the Standing Committee, acting on behalf 

of the Assembly, on 30 May 2017 
102 Rada Evropy, Seznam všech přijatých Úmluv, dostupné z Complete list of the Council of Europe's treaties: 

Status as of 12/06/2021. Council of Europe [online]. 2021 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list 
103 Nakládání s osobními údaji upravuje Úmluva o automaticky zpracovávaných osobních údajích. Dostupná z 

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. Council of 

Europe [online]. 1981 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://rm.coe.int/1680078b37 

Padělání lékařských přípravků upravuje Úmluva zabraňující padělání léků a upravující podobné trestné činy, 

které jsou rizikem pro veřejné zdraví, (Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products 

and similar crimes involving threats to public health), dostupná z Complete list of the Council of Europe's 

treaties: Status as of 12/06/2021. Council of Europe [online]. 2021 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list  

Právo na vzájemnou právní pomoc mezi státy Rady Evropy upravuje Úmluva o vzájemné právní pomoci 

(European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid), tamtéž. 
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má být zajištěn pomocí dostatečných prostředků, které mají být starším osobám zajištěny. 

Starším osobám mají být poskytovány informace o službách a zařízeních, které jsou starým 

osobám k dispozici, a o jejich možnostech využívat tyto služby a tyto zařízení. Starším osobám 

by mělo být také umožněno žít nezávislý život v jejich známém prostředí. 

Starším osobám by mělo být poskytnuto bydlení přiměřené jejich potřebám a jejich 

zdravotnímu stavu, nebo by jim měla být poskytnuta dostatečná podpora na přizpůsobení jejich 

bydlení. Starším osobám by měla být také poskytnuta zdravotní péče a nezbytné služby, které 

jsou důležité s ohledem na jejich zdravotní stav.104 

Tato témata se objevují opakovaně v knihách autorů zabývajících se právy starších osob105, 

a pokud je zobecníme, tak je tato témata možné vždy zařadit pod některý z článků Úmluvy nebo 

Charty. Obsah a důležitost Úmluvy a Charty vysvětlím v bodech 2.1 a 2.2. Zařazování těchto 

témat pod články Úmluvy nebo Charty a historie a metody posuzování případů soudem jsou 

rozpracovány v kapitole třetí. 

2.1 Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

Jedním z nejvýznamnějších dokumentů, který byl přijat v rámci Rady Evropy, a to velmi 

brzy po vzniku této mezinárodní organizace, byla Evropská úmluva o lidských právech 

a svobodách, která byla podepsána 4. listopadu 1950.106 

Evropská úmluva o lidských právech a svobodách obsahuje 59 článků a je doplňována 

jejími Protokoly, kterých je v současné době číselně šestnáct, přičemž poslední z nich vešel 

v platnost v roce 2018.107 

 
104 Článek 4, Protokolu k Úmluvě o sociálním zabezpečení, překlad dostupný z Evropská sociální charta. 

Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě. Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu: 

sdělení. Ministerstvo zahraničních věcí [online]. 1961 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://is.jabok.cz/el/JA10/zima2008/S5301/um/14119/Evropska_socialni_charta.pdf 
105 AVRAMOV, Dragana, Ronald C. SCHOENMAECKERS, Miroslava MASKOVA a COUNCIL OF 

EUROPE. Active Ageing in Europe, Svazek 2: Active ageing in Europe: Demographic characteristics of the 

oldest old. Strasbourg: Council of Europe, 2003. ISBN 9789287154699. 

CECI, Christine, Kristín BJÖRNSDÓTTIR a Mary Ellen PURKIS, ed. Perspectives on Care at Home for Older 

People: Routledge Studies in Health and Social Welfare. 2. New York: Routledge, 2013. ISBN 9781136649738. 

SNYDER, David, ed. Elder Crimes, Elder Justice. Burlington, MA: Jones & Bartlett Publisher, 2012. ISBN 

9780763728595. 
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Evropská Úmluva o lidských právech je vykládána způsobem podle mezinárodního práva, 

resp. Článků 31 až 33 Vídeňské Úmluvy o smluvním právu, protože sama neobsahuje způsoby 

specifického výkladu.108 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv nezmiňuje výslovně osoby staršího věku 

v žádných jejích článcích. Čl. 14, který hovoří o zákazu diskriminace, zmiňuje zákaz 

diskriminace z jakéhokoliv důvodu, tedy pod tento výklad můžeme logickým výkladem zařadit 

i diskriminaci z hlediska věku. 

Článek 14. demonstrativním výčtem vyjmenovává důvody, pro které je zakázáno osoby 

diskriminovat. Jedná se o rasu, barvu pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, 

národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné 

postavení. 

Věk v těchto důvodech výslovně zmíněn není. Domnívám se, že je tomu tak proto, že 

článek této Úmluvy byl přijímán v době, kdy o věku jako o jednom z možných z důvodů 

diskriminace nebylo uvažováno takovým způsobem jako dnes, neboť věk jako jeden z možných 

rozdílů mezi lidmi, které mohou vést k diskriminaci, se objevuje až v novějších evropských 

dokumentech spolu s jinými „moderními“ důvody diskriminace, jakými jsou například sexuální 

orientace.109 

Cílem Úmluvy není obsáhnout hospodářská a sociální práva. Tato práva upravuje 

především Evropská sociální charta, kterou popíši v bodu 2.2 této práce. 

 

2.2 Evropská sociální charta  

Evropská sociální charta je mezinárodní smlouvou, která obsahuje hospodářská a sociální 

práva. 

První verze Evropské sociální charty byla přijata roku 1961 v Turíně a vešla v platnost 

v roce 1965.110 Mezi prvními státy, které přistoupily k Evropské sociální chartě, byly například 

 
108 KOHN, A. a Nina. Elder Law: Practice, Policy, and Problems: Aspen casebook series. 2. New York: Wolters 

Kluwer, 2013, s. 471. ISBN 978-1-4548-4321-4. 
109 Věk jako jeden z důvodů možné diskriminace se objevuje v právu Evropské unie, např. čl. 1 směrnice Rady 

2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a 

povolání., která byla zapracována do českého antidiskriminačního zákona (zákon č. 198/2009 Sb.) 
110 WASSENBERG, Birte. History of the Council of Europe Strasbourg: Council of Europe, 2013, s. 60. ISBN 

9789287178459. 
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západní Německo, Spojené Království, Dánsko, Rakousko a Švédsko.111 Československo 

přistoupilo k Evropské sociální chartě v roce 1992.112 Pro samostatnou Českou republiku 

Evropská sociální charta vstoupila v platnost v roce 1999 po ratifikaci parlamentem.113 

Evropská sociální charta existuje v několika zněních. První znění je z roku 1961. Druhé znění 

bylo přijato v roce 1996 a vešlo v platnost v roce 1999. Znění Charty z roku 1999 se nazývá 

zrevidovaným zněním. 

Zrevidované znění obsahuje rozšíření sociálních práv o práva ochraně proti chudobě 

a sociálnímu vyloučení, právo na bydlení, právo na ochranu proti sexuálnímu obtěžování 

a dalším formám obtěžování, práva zaměstnanců s dětmi na zaměstnání, a práva 

zaměstnanců.114 

K Evropské sociální chartě byl přijat také Protokol, který upravuje kolektivní stížnosti. 

Tento Protokol byl přijat v roce 1995.115 

Evropská sociální charta je dokumentem, který upravuje právo osob na sociální 

zabezpečení, právo na práci, uspokojivé pracovní podmínky, a právo na práci mezi dalšími cíli. 

Článek 12 Charty upravuje právo na sociální zabezpečení alespoň na takové úrovni, na jaké 

byly přijaty standardy sociálního zabezpečení Mezinárodní organizací práce.116 

Evropská sociální charta přímo nezmiňuje starší osoby v jejích článcích, jako je tomu např. 

u mladších osob, kterým je věnován článek 7 s názvem „Právo mladých a dětí na ochranu“. 

Evropská sociální charta se dělí na 5 částí, které obsahují články a podbody. 

Práva, která mohou ochraňovat starší osoby, jsou např. právo na práci, kdy starší osoba má 

právo na pomoc a na začlenění do pracovního procesu. Toto právo na práci je pro starší osoby 

 
111 Rada Evropy. Evropská sociální charta. Seznam států, které přistoupily k Chartě, dostupné z Signatures & 

ratifications. Council of Europe [online]. 2021 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/signatures-ratifications 
112 PICK, Otto a Vladimír HANDL. Zahraniční politika České republiky: 1993-2004 : úspěchy, problémy 

a perspektiv. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, s. 184. ISBN 8086506398. 
113 Tamtéž.  
114 Rada Evropy. Revidovaná Sociální Charta. Dostupné z Complete list of the Council of Europe's treaties: 

Status as of 12/06/2021. Council of Europe [online]. 2021 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list 
115 ZIMMERMAN, Andreas.International Legal Materials. Protocol Amending the European Social Charter 

providing for a systém of collective complaints. Strasbourg. Council of Europe. 1995, Cambridge University 

Press. 

Vol. 34, No. 6 , pp. 1453-1460 Dostupné z COUNCIL OF EUROPE: PROTOCOL AMENDING THE 

EUROPEAN SOCIAL CHARTER PROVIDING FOR A SYSTEM OF COLLECTIVE COMPLAINTS on 

JSTOR. 
116 Rada Evropy. Evropská sociální charta. Čl.12 , Dostupné z Complete list of the Council of Europe's treaties: 

Status as of 12/06/2021. Council of Europe [online]. 2021 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list 
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velmi důležité, protože mnoho starších osob se setkává s diskriminací po dosažení určitého 

věku při ucházení se o pracovní místo.117 Článek 23 Revidované charty obsahuje právo starších 

osob na sociální ochranu.118 

Také čl. 4 Dodatkového protokolu obsahuje právo starších osob na sociální ochranu. Tento 

článek říká, že strany Protokolu by měly spolupracovat s veřejnými a soukromými institucemi, 

aby byl zajištěn adekvátní standard životní úrovně pro starší osoby. Starší osoby by měly mít 

možnost být co po nejdelší dobu platnými členy společnosti. K tomuto účely by jim měly být 

poskytnuty dostatečné prostředky. Starší osoby by měly mít také možnost žít svůj život co 

nejdéle v rodinném prostředí, pokud si tak přejí a pokud jim to umožňuje jejich zdravotní stav. 

Starším osobám by také měla být poskytnuta potřebná pomoc pro jejich podmínky k bydlení 

a potřebná pomoc k jejich zdravotní péči. 

Pro starší osoby v domovech pro seniory je třeba poskytnout dostatečnou péči a zároveň 

respektovat jejich soukromí a právo na rozhodování.119 

O ochraně práv starších osob s postižením mluví čl. 15, který upravuje práva osob 

s postižením bez ohledu na věk a apeluje na vlády států, aby přijaly taková opatření, která by 

napomáhala osobám se zdravotním postižením se začleněním do pracovního procesu.120 

Úmluva a Charta jsou jedny z nejdůležitějších dokumentů, které byly přijaty na úrovni 

Rady Evropy, neboť jsou přímo vynutitelné a jsou závazné, na rozdíl od nezávazných 

dokumentů, které popíši v bodu 2.3 práce a jež mají podpůrný charakter. 

 

 
117 NELSON, D. Todd. Ageism: Stereotyping and Prejudice Against Older Persons: A Bradford Book. 

Massachusetts: MIT Press, 2017, s. 227. ISBN 0262533405. 

Rada Evropy. Evropská sociální charta. Čl.1 , Dostupné z Full list (coe.int), datum přístupu 10.3.2021 
118 Rada Evropy. Revidovaná sociální charta. Část první, čl. 23. Dostupné z Complete list of the Council of 

Europe's treaties: Status as of 12/06/2021. Council of Europe [online]. 2021 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list 
119 Protokol k Evropské sociální chartě. Článek 4. Dostupné z ADDITIONAL PROTOCOL TO THE 

EUROPEAN SOCIAL CHARTER. Council of Europe [online]. 1988 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.refworld.org/pdfid/3ae6b37a0.pdf 
120 Evropská sociální charta. Rada Evropy. Štrasburg. čl.15, Právo osob s postižením na nezávislý život, sociální 

integraci, a právo na účast ve společnosti. Dostupné z EUROPEAN SOCIAL CHARTER. Council of 

Europe [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://rm.coe.int/the-european-social-charter-treaty-

text/1680799c4b 
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2.3 Právní nástroje na ochranu starších osob v nezávazných dokumentech 

Nezávazné dokumenty Rady Evropy, které se týkají starších osob, jsou doporučení, 

rezoluce, vyjádření a sdělení. V této práci se budu především věnovat doporučením a rezolucím 

Rady Evropy. 

Cílem doporučení je stanovit rámec, který by měl být upraven v příští legislativě 

a doporučení se také snaží vymezit otázky, které jsou důležité a aktuální. Doporučení mohou 

být přijímána různými orgány Rady Evropy. Rezoluce jsou dokumentem, který je přijímán 

Parlamentním shromážděním, shromážděním ministrů, nebo jinými orgány Rady Evropy, např. 

kongresem místních a regionálních autorit. 

Rezoluce jako dokument nejsou právně závazné, ale představují cestu k přijetí závazných 

Úmluv, do kterých mohou být přejímány ideje, které byly představeny v Rezolucích. Rezoluce 

se zabývají různými tématy, které je potřeba řešit na úrovni Rady Evropy. S přijímáním 

Rezolucí a transformací myšlenek obsažených v Rezolucích pomáhají pracovní skupiny Rady 

Evropy, které jsou rozděleny podle oborů, kterými se zabývají. Těchto skupin je celkem 

sedm.121 

S přijímáním Úmluv týkajících se starších osob je nápomocna např. skupina GR-J a otázky 

lidských práv pod které spadá i téma diskriminace řeší skupina GR-H. Sociální a zdravotní 

otázky řeší skupina GR-SOC.122 

Seznam přijatých rezolucí je zveřejňován na stránkách Rady Evropy. Je zde zveřejněno 

pouze několik Rezolucí.123 Ostatní Rezoluce se dají nalézt v publikacích Rady Evropy.124 

Rezoluce z roku 2006 se zabývá demografií populace a zvyšujícím se počtem starších osob 

v populaci. Jednou z příčin zvyšujícího se počtu starších osob je snižující se porodnost, kdy 

např. v České republice na jednu ženu při měření porodnosti připadá méně než 1,2 dítěte. Podle 

Rady Evropy přišel čas na přehodnocení sociálních politik, aby se bylo možné lépe vyrovnat 

s budoucími výzvami. 

 
121 Rada Evropy. Kancelář a skupiny. Dostupné z Bureau and subsidiary groups. Council of Europe [online]. [cit. 

2021-3-11]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/cm/subsidiary-groups 
122 Rada Evropy. Zpravodajské skupiny. Dostupné z Rapporteur Groups. Council of Europe [online]. [cit. 2021-

3-11]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/cm/rapporteur-groups 
123 Rada Evropy. Rezoluce. Dostupné z Resolutions. Council of Europe [online]. [cit. 2021-3-17]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/europarisks/resolutions 
124 Např. , Rada Evropy. Aktivity Rady Evropy. Vydavatelství Rady Evropy. 1993. ISBN 9287126607,  

Rada Evropy. Parlamentní shromáždění. Dokumenty. Working Papers - Council of Europe, Parliamentary 

Assembly: Documents de Séance - Conseil de L'Europe, Assemblée Parlementaire, Svazky 1–2. Council of 

Europe, Parliamentary Assembly, 2001. 
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Každá evropská země má své odlišnosti, které mohou být představovány kulturními, 

sociálními a ekonomickými tradicemi, ale všem evropským zemím jsou společné určité 

principy. Rada Evropy tedy doporučuje, aby se státy Rady Evropy vypořádaly s novými 

demografickými výzvami, což se týká především politiky týkající se porodnosti, rodinné 

politiky, stáří a migrace. Pro seniory, kteří žijí sami, by měly být dostupné služby, které nahradí 

péči a sociální kontakt s rodinnou. Také senioři, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu, by měli 

mít možnost i nadále pracovat. 

S touto problematikou souvisí rezoluce, která se zabývá staršími osobami a zacházením 

s nimi na pracovišti. Tato rezoluce se pokouší formulovat názory na to, jak více začlenit starší 

osoby do pracovního procesu, pokud sami chtějí a snaží se také vymezit to, že je nutné bojovat 

s věkovou diskriminací, se kterou se setkává mnoho osob.125 

Diskriminace na pracovišti má vážné dopady z důvodu toho, že pokud vidíme věk jako 

předsudek, může dojít k deformaci celého pohledu na osobu, kdy přehlédneme člověka 

s potenciálem, což má dopady na zaměstnanost a na celou společnost.126 Mnoho osob ve věku 

kolem padesáti let nemá práci nebo ji nehledá z různých důvodů. Věková diskriminace může 

být nevědomá, ale i tato diskriminace bez záměru poškodit, narušuje důstojnost starších osob, 

jejich lidská práva a je velkým promrháním talentu. 

Parlamentní shromáždění v této rezoluci vysvětluje, že diskriminace starších osob je 

opomíjeným problémem. Pozornost je věnována rasismu a sexismu, ale ne už v takové míře 

věkové diskriminaci starších osob. Shromáždění ministrů v deklaraci také upozorňuje na to, že 

nesmíme zapomenout na to, že starší osoby, i když už v důchodovém věku, stále přispívají 

ekonomicky společnosti a to například jako zákazníci, uživatelé placených služeb a také jako 

pečovatelé o děti.127 

Problémy v zaměstnanosti starších osob doporučuje shromáždění ministrů řešit přijetím 

legislativy, která bude zabraňovat diskriminaci na základě věku a také podporou programů 

 
125 Debata shromáždění 28. ledna 2011. (9. zasedání) (see Doc. 12431, report of the Social, Health and Family 

Affairs Committee, rapporteur: Mr Jacquat). Text adopted by the Assembly on 28 January 2011 (9th 

Sitting).Resolution 1793 (2011) on “Promoting active ageing – capitalising on older people’s working 

potential”,, dostupná z Assembly debate on 28 January 2011 (9th Sitting) (see Doc. 12431, report of the Social, 

Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Mr Jacquat). Text adopted by the Assembly on 28 January 

2011 (9th Sitting).Resolution 1793 (2011) on “Promoting active ageing – capitalising on older people’s working 

potential”,, dostupná z PACE - Resolution 1793 (2011) - Promoting active ageing – capitalising on older 

people’s working potential (coe.int), Datum přístupu 11.3.2021 
126 Tamtéž.  
127 Tamtéž. 
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týkajících se zaměstnanosti a starších osob.128 Podobnými tématy se se zabývá Rezoluce z roku 

2017, která se zaměřuje také na pracovní programy pro starší osoby. 

Programy týkající se zaměstnanců mají vést ke zvyšování kvalifikace a přizpůsobení se 

konkrétnímu člověku. Ve starším věku, rezoluce doporučuje, nežli přikročit k tomu, aby starší 

osoby z důvodu snížené pracovní schopnosti se neúčastnili trhu práce vůbec, je mnohem 

vhodnější přikročení k programům, které i ve věku po padesátce mohou změnit kvalifikaci 

osoby a najít jí zařazení na pracovišti.129 

Starší osoby, které odešly do penze, se věnují většinou odpočinkovým aktivitám, ne mnoho 

starších osob má příležitosti, jak se účastnit ekonomického života i v důchodovém věku.130 

Z těchto důvodů shromáždění apeluje na státy Rady Evropy, aby přijaly legislativu, pokud není 

dostatečná, a to ve věci zajištění důstojného života pro starší osoby, zabránění diskriminace 

z důvodu věku, aby také zajistily podporu rekvalifikace starších osob a zabránily špatnému 

zacházení v domovech pro seniory.131 Státy by měly také přispět k pozitivnímu obrazu starších 

osob ve společnosti.132 

Nejnovější přijatá rezoluce reaguje na pandemii koronaviru, která se objevila v roce 2020 

a stále trvá, přičemž zasáhla podstatnou část světa a její dopady jsou velké v mnoha ohledech. 

Tato pandemii ohrožuje zdravotní systém, infrastrukturu, zaměstnanost a následky této 

pandemie mohou vést k chudobě a sociálnímu vyloučení. 

Rada Evropy v rezoluci vyjádřila, že možným způsobem, jak zastavit pandemii koronaviru 

je dodržování opatření mezi které patří např. sociální odstupy mezi osobami, mytí rukou 

a restrikce pohybu. Rada Evropy se nestaví pozitivně k opatřením, která jsou přijímána 

na úrovni států a která způsobila uzavření hranic. Rada Evropy doporučuje, aby tato opatření 

proti koronaviru byla přijímána na centrální úrovni, kde by byla koordinována.133 

 
128 Debata shromáždění 28. ledna 2011. (9. zasedání) (see Doc. 12431, report of the Social, Health and Family 

Affairs Committee, rapporteur: Mr Jacquat). Text adopted by the Assembly on 28 January 2011 (9th 

Sitting).Resolution 1793 (2011) on “Promoting active ageing – capitalising on older people’s working 

potential”,, dostupná z Assembly debate on 28 January 2011 (9th Sitting) (see Doc. 12431, report of the Social, 

Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Mr Jacquat). Text adopted by the Assembly on 28 January 

2011 (9th Sitting).Resolution 1793 (2011) on “Promoting active ageing – capitalising on older people’s working 

potential”,, dostupná z PACE - Resolution 1793 (2011) - Promoting active ageing – capitalising on older 

people’s working potential (coe.int), Datum přístupu 11.3.2021 
129 Tamtéž. Čl. 6.4. 
130 AVRAMOV, Dragana. Active Ageing in Europe: Population studies. Strasbourg: Council of Europe, 2011, s. 

86. ISBN 9789287154699. 
131 Tamtéž. Bod. 5 
132 Tamtéž. Bod 5 
133 Resolution 2329 (2020), Lessons for the future from an effective and rights-based response to the Covid-19 

pandemic, ext adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 26 June 2020 (see Doc. 
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Přijímaná opatření musí být dostatečně odůvodněna, což znamená, že musí být následkem 

situace, které je prokázána daty. Členské státy Rady Evropy přijímala různá opatření a na různé 

úrovni. Pro efektivní boj s pandemií je nutné, aby rozvolňování těchto opatření nepřišlo příliš 

brzy, protože tak by tato opatření pozbyla svou účinnost. Možným řešením je také očkování, to 

by však nemělo být povinné, a zda se nechat očkovat by mělo být na uvážení osob, nikoli 

na státu, který by takové očkování vynucoval.134 I v těžké době pandemii, je nutné zachovávat 

základní lidská práva a svobody a omezovat je pouze proporcionálně a účelně k cíli. 

V této rezoluci je doporučováno proti koronaviru přijmout taková opatření, která budou 

respektovat základní práva a svobody tím způsobem, že budou proporcionální a nebudou 

diskriminační z důvodu zdravotního postižení nebo staršího věku.135 Také, v této době, by se 

státy měly zaměřit na provádění závazků z Evropské sociální charty, z důvodu toho, že v době 

pandemie, jsou ohrožena sociální a jiná práva.136 

Pokud se podíváme na doporučení Rady Evropy, tak se zabývaly podobnými tématy jako 

udržení dobrého zdravotního stavu a v případech, kdy zdraví není už tak dobré se snaží 

zabezpečit důstojný odchod ze života.137 

V první části doporučení je popsán záměr doporučení a obecné principy. Záměrem tohoto 

doporučení je propagovat, chránit a zajistit plné a rovné užívání práv a základních svobod 

všemi staršími osobami a také propagovat respekt pro lidskou důstojnost. Doporučení je určeno 

osobám, jejichž vyšší věk je sám osobě nebo ve spojení s jinými faktory, mezi které mohou 

patřit vnímání starších osob a postoje ke starším osobám, překážkou k plnému užívání jejich 

lidských práv a základních svobod a jejich účastnění se společenského života rovnocenným 

způsobem spolu s ostatními lidmi. 

Druhá část se zabývá prevencí diskriminace starších osob. Starší osoby by neměly být 

diskriminovány z důvodu svého věku a také v legislativě států by měl být věk zmíněn jako 

 

15115, report of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, rapporteur: Mr Andrej 

Hunko), Bod 7. 5 
134 Resolution 2361 (2021) Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations. Parliamentary 

Assembly [online]. 2021 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://pace.coe.int/en/files/29004/html 
135 Resolution 2329 (2020), Lessons for the future from an effective and rights-based response to the Covid-19 

pandemic, ext adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 26 June 2020 (see Doc. 

15115, report of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, rapporteur: Mr Andrej 

Hunko), bod. 8.7. 
136 Recommendation CM/Rec(2009)6 of the Committee of Ministers to member states on ageing and disability in 

the 21st century: sustainable frameworks to enable greater quality of life in an inclusive society. Council of 

Europe [online]. 2009, s. 94 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16806992fc 
137 Recommendation 1418 (1999) Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the 

dying. Parliamentary Assembly [online]. 1999 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: 

http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-en.asp?fileid=16722&lang=en 
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jeden z faktorů diskriminace. Třetí část se zabývá samostatností a důstojností starší osob, které 

by měly požívat co největší samostatnosti i s ohledem na zdravotní indispozice. Čtvrtá část 

doporučení popisuje ochranu od násilí a od týrání. 

Členské státy by měly zajistit ochranu starších osob, bez ohledu na to, zda k tomuto týrání 

dochází v rodinném prostředí, v instituci nebo někde jinde. Členské státy by také měly 

poskytnout vhodné programy, které zvyšují povědomí o tomto problému a také o problémech 

finančních podvodů cílených na seniory. Členské státy by také měly přijmout opatření, která 

zvýší povědomí mezi lékařskými pracovníky, pracovníky péče o starší osoby a ostatními 

pracovníky, jak rozpoznat týrání a jaké opatření přijmout, pokud, pokud podezírají, že dochází 

k týrání a podpořit je v nahlášení týrání starších osob úřadům. Starší osoby, které nahlásí týrání, 

by také měly být chráněny před všemi formami odvety z důvodu nahlášení týrání. 

Členské státy by měly tyto nahlášené incidenty vyšetřovat s potřebnou péčí. Pátá část 

doporučení se zabývá sociální ochranou a zaměstnáváním starších osob. Starší osoby by měly 

obdržet vhodné zdroje, které by jim umožnily adekvátní životní úroveň a také možnost 

účastnění se veřejného života, ekonomického života, sociálního a kulturního života. 

Členské státy by měly přijmout opatření, aby usnadnily mobilitu starších osob a aby jim 

také umožnily vhodný přístup ke zdrojům. Měla by být také přijata opatření, která by pomohla 

starším osobám s adaptací bydlení pro jejich současné a budoucí potřeby. 

Členské státy by měly také spolupracovat s veřejnými institucemi a také s institucemi 

v nevládním sektoru nebo také se soukromým sektorem, aby starším občanům mohly být 

nabídnuty dostatečné doplňkové služby, jako např. péče o starší nemohoucí osoby, pomoc 

starším osobám s přípravou jídla a podobně. Také členské státy, které ještě neratifikovaly 

Revidovanou Evropskou sociální chartu a doplňkový Protokol k Evropské sociální chartě, který 

poskytuje systém kolektivních stížností. (ETS No. 158), by tak měly učinit. 

Rada Evropy doporučuje členským státům, které už ratifikovaly revidovanou Evropskou 

sociální chartu, ale nejsou vázány článkem 23 (Článek 23 stanovuje právo na sociální ochranu 

starších osob), aby tento článek přijaly. Členské státy Rady Evropy by měly zajistit, aby starší 

osoby nezažívaly diskriminaci v práci, což zahrnuje diskriminaci na základě věku, a to 

ve veřejném i soukromém sektoru. Toto by mělo zahrnovat aspekty, jako podmínky k přístupu 

k zaměstnání, (což zahrnuje podmínky při výběru kandidátů pro zaměstnání), vstupní pracovní 

a následné zaškolování, pracovní podmínky, reorganizaci a také propouštění zaměstnanců by 

nemělo být vázáno na věkovou diskriminaci. 

Členské státy by měly zajistit, že pokud bude zacházeno s osobami rozdílně na základě 

věku, toto zacházení by mělo být opodstatněné legitimním cílem a mělo by být také proporční 
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při dosahování tohoto cíle. Členské státy by měly prosazovat účast starších osob v pracovním 

procesu a také v zaměstnanecké politice by měla být prosazována účast starších osob vhodným 

způsobem. Pozornost by měla být také věnována problémům bezpečnosti a zdraví starších 

pracovníků. O této otázce by měly být přijaty programy, akční plány a další vhodné politiky. 

Nejaktuálnější přijaté dokumenty se zabývají pandemií koronaviru. Tyto nezávazné 

dokumenty byly přijaty v letech 2020 a 2021. 

Pandemie Covidu-19 má především velký negativní dopad na starší lidi a na jejich zdraví 

a také na jejich další lidská práva. Mnoho evropských států, které zavedly protikoronavirová 

opatření, požádaly starší osoby, aby se izolovaly. Podle vyjádření Komisaře pro lidská práva je 

nutné, aby probíhala sociální izolace, kvůli zpomalení postupu koronaviru, který ohrožuje 

zdravotnictví. Ale tato izolace má také negativní dopad na seniory, u kterých může zvyšovat už 

existující pocit osamocení. U starších osob je větší riziko chudoby a sociálního vyloučení, 

a také sociální izolace, která má přímý vliv na zdraví seniorů. To je proč senioři potřebují v této 

době více podpory než kdy jindy. Například ve Francii, jeden z dovolených důvodů opuštění 

domu byla cesta, jejímž účelem bylo postarání se o starší osobu. V této době pandemie, je nutné 

najít způsob, jak by starší osoby mohly mít stále sociální kontakt s ostatními lidmi bez toho, 

aby byly ohroženy nákazou. Tímto řešením mohou být virtuální setkaní pomocí internetu nebo 

telefonní pomoc na telefonu s dobrovolníky, kteří si budou se seniory povídat. Např. v Anglii 

probíhá iniciativa, která rozesílá pohlednice, které ve svém obsahu nabízející pomoc pro 

seniory. Tyto iniciativy by podle komisaře pro lidská práva měly být podporovány státy. 

Bohužel, vznikly i negativní sentimenty, které byly zaměřeny na starší osoby na sociálních 

médiích, které jsou znakem zvyšující se mezigeneračního roztrpčení. Problémem je také téměř 

uvěznění starších osob v domovech pro seniory. 

I v době, kdy neexistovala pandemie koronaviru, problémem těchto institucí byla mnohdy 

nedostatečná péče o starší osoby z důvodu nedostatku zdrojů a týrání starších osob personálem 

pečovatelských domů. Komisař pro lidská práva opět doporučuje v tomto dokumentu reformy 

zaměřené na větší začleňování starších osob do společnosti.138 V dalším přijatém doporučení je 

kritizováno zvládnutí pandemie členskými státy Rady Evropy.139 Při zvládání pandemie Rada 

 
138 Vyjádření komisaře pro lidská práva, Rada Evropy, 20.3.2020, Dostupné z Older persons need more support 

than ever in the age of the Covid-19 pandemic. Council of Europe [online]. 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/older-persons-need-more-support-than-ever-in-the-age-of-the-covid-

19-pandemic 
139 Doporučení -the COVID-19 pandemic: Call for ethical and human rights compliant management, Adopted by 

the Conference of INGOs on 16 December 2020 
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Evropy kritizovala, že v mnoha případech státy Rady Evropy reagovaly nepřipraveně 

a chaoticky a z tohoto jednání tedy plynuly důsledky. 

Také způsob a míra úsilí týkající se zvládnutí pandemie byla odvislá od finančních 

prostředků, které chtěly státy do zvládnutí této pandemie investovat, přičemž mnohdy se na tuto 

problematiku bylo díváno jako na problém, u kterého může být zvolen takový postup, který je 

ekonomicky přínosný, ale mnohdy ne úplně vhodný k efektivnímu zvládnutí pandemie. Také 

z důvodu této koronavirové pandemie se zhoršila zdravotní péče, což je další problém, který by 

neměl být přehlížen. Toto zhoršení zdravotní péče mělo bohužel vliv na rizikové skupiny osob-

na osoby se zdravotním postižením a na starší osoby.140 

V této době pandemie by měly státy podporovat poskytovatele zdravotních služeb, kteří 

čelí nebývalým etickým, lékařským a materiálním výzvám. Doporučení zmiňuje články 1, 

3 Všeobecné deklarace lidských práv, článek 2 Evropské Úmluvy lidských práv, články 11 a 23 

Evropské sociální charty, které se týkají práva starších osob na sociální ochranu. 

Také zmiňuje Agendu 2030 Spojených národů, jejíž třetí cíl je zaměřen na žití zdravého 

života a propagaci dobrého zdraví všech věkových skupin.141 Další Úmluvou, která je 

zmiňována je Úmluva o lidských právech a biomedicíně, která obsahuje zásady, jak zvládat 

zdravotní krize.142 Všem osobám musí být zajištěn rovný přístup ke zdravotní péči i v době 

zdravotní krize.143 Systémy zdravotní péče by měly být založeny na personalizovaných 

službách, na povědomí, které bere v potaz biologické rozdíly, kterými jsou věk a pohlaví. Také 

pracovníci by se měli vzdělávat v péči o starší osoby.144 Digitalizace a pandemie koronaviru se 

týká také vyjádření z října 2020.145 

Digitalizace má pro seniory pozitivní a negativní dopady. Pozitivním dopadem digitalizace 

je to, že v době pandemie byli senioři osloveni jako skupina skrze tato média. Negativním 

aspektem je to, že mnoho starších osob má s digitálními technologiemi problém, což se zvyšuje 

 

CONF/PLE(2020)REC3, Dostupné z Recommendation on the COVID-19 pandemic: Call for ethical and human 

rights compliant management1 Adopted by the Conference of INGOs on 16 December 2020 

CONF/PLE(2020)REC3. Council of Europe [online]. 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://rm.coe.int/conf-

ple-2020-rec3-covid19-pandemic-en/1680a09147 
140 Tamtéž.  
141 Tamtéž.  
142 Tamtéž.  
143 Tamtéž.  
144 Tamtéž.  
145 Rada Evropy. Improving the well-being of older persons in the era of digitalisation: Council adopts 

conclusions. EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP [online]. 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/eip/ageing/news/improving-well-being-older-persons-era-digitalisation-council-adopts-

conclusions_en.html 
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s věkem starších osob. Rada Evropy doporučuje, aby státy Rady Evropy zvýšily úsilí směřující 

k sociálnímu začlenění starších osob, a zaměřily se také na zvyšování solidarity mezi 

generacemi. 

Skupinou osob, které by měla být věnována zvýšená pozornost, jsou starší ženy, které jsou 

více ohroženou skupinou osob. Také starší osoby by měly mít autonomii rozhodování, které se 

týká jejich životů. Nutná opatření na ochranu zdraví v době zdravotních krizí, musí být 

proporční. Digitalizace služeb je v mnohém přínosná z hlediska usnadnění přístupu k těmto 

službám. Ale Rada Evropy také doporučuje, aby státy Rady Evropy stále podporovaly 

i dostupnost služeb v ne-digitalizované podobě.146 

Abych shrnula tuto kapitolu, dokumenty Rady Evropy se v roce 2020 a 2021 zabývaly 

především novou pandemií koronaviru a dopady této pandemie na starší osoby. Rada Evropy 

vytyčila cíl, kdy by všechny osoby a také starší osoby měly mít rovný přístup ke zdravotní péči, 

což v době koronavirové pandemie, která představuje velkou zátěž pro zdravotní systém, není 

vždy úplně možné. Nemocniční personál musí např. rozhodovat, většinou i podle věku, pro 

kterou osobu budou použity lékařské pomůcky.147 Toto téma je horké i v roce 2021, při tom, 

jak se pandemie koronaviru zhoršuje.148 Také s novou pandemií koronaviru souvisí zavírání 

obchodů, např. s obuví.149 Pokud starší osoba nemá přístup k internetu nebo neumí vytvořit 

objednávku na internetu, tak pokud nepožádá jinou osobu nebo organizaci, nedosáhne na tyto 

základní statky. 

Tento problém jsem v dokumentech Rady Evropy výslovně zmíněný nenašla, ale 

domnívám se, že Rada Evropy brzy na tento problém upozorní z důvodu toho, že dokumenty 

Rady Evropy se stávají s plynutím času podrobnějšími a také si všímají sociálních otázek 

a problémů, které jsou aktuální. 

 
146 Rada Evropy. Improving the well-being of older persons in the era of digitalisation: Council adopts 

conclusions. EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP [online]. 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/eip/ageing/news/improving-well-being-older-persons-era-digitalisation-council-adopts-

conclusions_en.html 
147 DRAGOUN, Radek. Přidělovat ventilátory mladším na úkor starších není diskriminace, říká lékařský etik. 

Aktuálně.cz [online]. 2020 [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pridelovat-

ventilatory-mladsim-na-ukor-starsich-neni-diskrim/r~db3e73ce7ff111ea8972ac1f6b220ee8/ 
148 POLACZYKOVÁ, Tereza. Situace není dobrá, upozornil Blatný. Přijít mohou i drastická opatření. Deník.cz 

[online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/jan-blatny-koronavirus-cesko-opatreni-

20210221.html 
149 KAŠPAR, Mirko a Pavel ŠVEC. Opatření přehledně: Návrat části dětí do škol, povolené setkávání, otevření 

trhů. Zprávy aktuálně.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/seznam-

omezeni/r~efe8232e0d2711eba6f6ac1f6b220ee8/ 
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Dokumenty Rady Evropy zmiňují problémy spojené s digitalizací, ale nikdy tento problém 

pro starší osoby, které si s digitálními technologiemi nerozumí, nebyl tak vážný, že by 

zasahoval do opatřování jejich základních potřeb tak významným způsobem z důvodu omezení 

jiných zdrojů těchto služeb. 

Na druhé straně důraz na využívání digitálních technologií, může starším osobám pomoci 

se orientovat ve světě internetu, i když starší osoby mohou být vlastně donuceny se tyto 

dovednosti naučit pod tlakem koronavirové pandemie. 

Jsem toho názoru, že dokumenty Rady Evropy, které budou přijímány v následujících 

měsících a letech, pokud bude stále trvat koronavirová pandemie nebo přijdou popřípadě jiné 

pandemie nebo zdravotní výzvy, se budou zaměřovat na práva seniorů při přístupu k základním 

statkům a vynutitelnosti určité míry zajištění těchto statků na státu při době zdravotní nebo jiné 

krize, které jsou spojeny s výpadky některých služeb a novými výzvami, které mohou negativně 

ovlivnit pouze zranitelné skupiny osob. 

Pokud bychom zhodnotili tuto kapitolu, tak můžeme říci, že dokumenty Rady Evropy se 

snaží flexibilně reagovat na nové problémy, se kterými se starší osoby potýkají obecně a se 

kterými se starší osoby potýkaly z důvodu nové pandemie koronaviru. 

Dokumenty Rady Evropy se zabývaly právy starších osob na sociální zabezpečení, právem 

na sociální ochranu, právy na přístup k sociálním službám a mezigeneračními konflikty a jejich 

zmírněním. Dokumenty Rady Evropy týkající se starších osob se v letech 2020 a v roce 2021 

zabývaly problémy spojenými s digitalizací a také především novou pandemií koronaviru 

a jejím dopadem na starší osoby. 

Dle mého názoru dokumenty Rady Evropy v roce 2021 nepostihly některé aspekty práv 

starších osob a k datu psaní práce nebyly v dokumentech Rady Evropy postiženy problémy, 

které vnímám jako zásadní, pokud hovoříme o problémech starších osob v roce 2021. Rada 

Evropy ve svých dokumentech nezmínila150 v souvislosti s digitalizací a pandemií koronaviru 

to, že mnoho seniorů, např. v České republice, a také v ostatních členských státech Rady 

Evropy, kteří neumí pracovat s internetem nebo nemají kontakt na osobu nebo na organizaci, 

která by jim pomohla, neměli možnost nakoupit si např. obuv, jinak než přes internet. 

Také je v nejbližší době plánováno zavedení povinných tzv. covidpassů, které by měly být 

potvrzením o bezinfekčnosti.151 Problémem těchto pasů může být, že budou dostupné pouze 

 
150 Situace k datu 11. 4. 2021. 
151 Evropská komise navrhne digitální covidový pas, má usnadnit cesty očkovaným. Seznamzpravy.cz [online]. 

2021 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ek-navrhne-digitalni-covidovy-pas-ma-

usnadnit-cesty-ockovanym-147398. 
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na chytrých zařízeních, ne na „tlačítkových“ telefonech.152 Využívání těchto covidpassů tedy 

bude vyžadovat tzv. chytrý telefon a také určitou úroveň znalostí práce s technikou. Bez tohoto 

covidpassu se nedostanete např. ke kadeřníkovi nebo pokud budete chtít využít služby kina, 

muzea, divadla a také dalších institucí.153 

Pokud nebude možné tyto pasy převést do papírové formy, tak člověk bez chytrého telefonu 

bude velmi omezen ve svých kulturních aktivitách, případně i pohybu a obstarávání životních 

potřeb. Evropský soud pro lidská práva se zabýval podobnými případy před pandemií 

koronaviru, kdy např. starší osoba byla omezena ve svém životě z důvodu, že stát nezajistil 

potřebnou úroveň služeb.154 Případy, kterými se zabýval Evropský soud pro lidská práva, 

představím v další části práce. 

 
152 Evropská komise navrhne digitální covidový pas, má usnadnit cesty očkovaným. Seznamzpravy.cz [online]. 

2021 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ek-navrhne-digitalni-covidovy-pas-ma-

usnadnit-cesty-ockovanym-147398. 
153 Tamtéž.  
154 Např. Rozsudek ve věci Georgel a Georgeta Stoiescu vs. Rumunsko ze dne 26. července 2011, stížnost č. 

9718/03. 
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3 Evropský soud pro Lidská práva a judikatura týkající se 

starších osob 

Ve třetí kapitole práce popíši obsah dokumentů Evropského soudu pro lidská práva, čímž 

odpovím na stejnou výzkumnou otázku jako v kapitole druhé práce, a to co je obsahem 

dokumentů Rady Evropy týkajících se starších osob a na jaké otázky se dokumenty Rady 

Evropy zaměřují, přičemž v této třetí části práce se zaměřím na dokumenty Evropského soudu 

pro lidská práva. 

Evropský soud pro lidská práva je institucí v rámci Rady Evropy, která byla ustanovena v 

roce 1959 a má sídlo ve Štrasburku. Rada byla ustanovena, aby ochraňovala a rozhodovala 

případy, které jsou mu předloženy. Soud rozhoduje, zda byla porušena Úmluva o lidských 

právech a základních svobodách.155 Prvním rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva 

bylo rozhodnutí Lawless vs. Irish Republic roku 1960.156 Od svého vzniku Evropský soud pro 

lidská práva rozhodoval více než stovky případů.157 

Státy, jejichž občané mají k soudu přístup, jsou občané států, které jsou členy Rady Evropy, 

nebo jsou k mezinárodní organizaci Rady Evropy přidruženy. Soud pro lidská práva také 

rozhodoval mnoho případů týkajících se starších osob, které namítaly porušení některého 

článku Úmluvy o lidských právech.158 Vymáhání rozsudků Evropského soudu pro lidská práva 

je úlohou Výboru ministrů.159 

3.1 Procesní práva 

Procesní práva jsou souborem právních norem, které upravují postup, jak se domoci svých 

práv před orgánem veřejné moci.160 Evropský soud pro lidská práva řeší ve věcech týkajících 

se procesních práv nejčastěji stížnosti týkající se neúměrné délky soudních řízení a práva 

 
155 Evropská Úmluva o lidských právech, čl. 35, Podmínky přijatelnosti 
156 DOOLAN, Brian. Lawless v Ireland (1957–1961): The First Case Before the European Court of Human 

Rights: An International Miscarriage of Justice? Routledge Revivals. New York: Routledge, 2019. ISBN 

1351791516. 
157 European Court of Human Rights. Hudoc [online]. 2020 [cit. 2021-4-2]. Dostupné z: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBE

R%22]} 
158 Tamtéž. 
159 DE BECO, Gauthier, ed. Human Rights Monitoring Mechanisms of the Council of Europe: Routledge 

research in human rights law. New York: Routledge, 2012, s. 5. ISBN 9780415581622. 
160 BOGUSZAK, Jiří, Aleš GERLOCH a Jiří ČAPEK. Teorie práva. 2. Praha: ASPI, 2004, s. 104. ISBN 

8073570300. 
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na účinné využití opravných prostředků ve státu stěžovatele. Po procesní stránce je samotná 

stížnost k Soudu pro lidská práva přípustná pouze po vyčerpání řádných opravných prostředků 

ve státě stěžovatele. Procesními právy v Úmluvě jsou práva na spravedlivý proces 

(čl. 6 Úmluvy), právo na účinné opravné prostředky (čl. 13 Úmluvy).161 

Článek 6 Úmluvy stanoví právo na soudní ochranu. Článek 6 Úmluvy vyjadřuje, že každý 

má právo na spravedlivý a veřejný proces, bez zbytečných průtahů a před nezávislým 

a nestranným soudem. Každý má právo na veřejné vyhlášení rozsudku, ale v určitých případech 

může být vyloučena veřejnost, a to v případě ochrany dobrých mravů, veřejného pořádku nebo 

národní bezpečnosti v demokratické společnosti. Je to garantováno také tam, kde je vyžadována 

ochrana mládeže nebo soukromého života, nebo kde je to také v zájmu nalezení spravedlnosti 

v případu. 

Dále tento článek obsahuje obecné zásady právní, které jsou společné mnoha státům, a to 

např. to, že osoba není považována za vinou, dokud není vina vyslovena pravomocným 

rozsudkem soudu. Další ze zmíněných zásad je zásada, že každý má právo být informován 

v jazyku, který ovládá o obviněních, která byla proti němu vznesena. Také má právo na 

přiměřený čas a právo na zajištění obhajoby a na výslech svědků. 

Stížnosti podané k soudu pro lidská práva ohledně tohoto článku se ve většině případů 

týkají, podle názoru stěžovatele, neúměrných průtahů v soudních řízeních. V případě starších 

osob je také jedním z činitelů věk, kdy například rozhodnutí o penzi, o její změně, by mohlo 

zasáhnout také do práva na život z důvodu vysokého věku stěžovatele v době podání stížnosti. 

Tyto průtahy musí dosáhnout určitého stupně závažnosti, aby soud mohl vyslovit porušení 

článku 6 Úmluvy. 

V případu Sussman vs. Německo162 byla podána stížnost ve věci snížení doplňkové penze 

stěžovatele a stěžovatel namítal, že v jeho případě probíhá neúměrně dlouhé soudní řízení. Soud 

v tomto případě porušení článku 6 neshledal, protože nedospěl k názoru, že soudní řízení by 

bylo tak zdlouhavé, že by bylo porušením článku 6 Úmluvy. 

Soud v případu Jablonská vs. Polsko, ve kterém bylo shledáno porušení článku 6 Úmluvy, 

byla jednasedmdesátiletá stěžovatelka účastna v případu, který soud rozhodoval více než 13 let. 

Evropský soud pro lidská práva dal stěžovatelce za pravdu v tom, že soud měl postupovat více 

důsledněji a rychleji také s ohledem na věk stěžovatelky. 

 
161 Evropská Úmluva o lidských právech. 
162 Sussman vs. Německo, Rozsudek ze dne 16. září 1996, stížnost č. 20024/92. 
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Dlouhé soudní rozhodování je problémem v mnoha členských státech Rady Evropy a je 

problémem, na který Rada Evropy upozorňuje ve svých dokumentech.163 

3.2 Sociální práva 

Sociální práva jsou právy druhé generace.164 Mezi práva druhé generace řadíme práva na 

práci, právo zakládat odbory, právo na vzdělání, právo na pomoc při nemoci, stáří 

a invaliditě.165 

Evropská Úmluva, Protokoly k Úmluvě a Evropská sociální charta obsahují práva týkající 

se svobody sdružování v odborech, právo na vzdělání, sociální práva, a to právo na sociální 

zabezpečení, výplatu důchodů a právo na zdravotní péči.166 

V případu Larioshina vs. Rusko 167starší žena pobírala penzi a některé další příspěvky od 

státu, které ale podle stěžovatelky nezajišťovaly takový životní příjem, aby bylo zajištěno její 

důstojné právo na život. Soud opět zkoumal, zda v životě paní Larioshiny nastaly takové životní 

podmínky, které by zakládaly porušení článku 3 Úmluvy. Soud došel k závěru, že v případě 

paní Larioshiny nenastaly tak tíživé životní podmínky, které by zakládaly porušení článku 

3 Úmluvy.168 

V případu, který se podobal případu paní Larioshiny, se paní Budina domáhala nápravy 

v případu její životní úrovně.169 Paní Budina dříve pobírala invalidní důchod, a když dosáhla 

důchodového věku, tak jí byla vyměřena penze. Tato penze byla ale podle paní Budiny 

nedostatečná k zajištění důstojného stáří. Soud stejně jako v případu paní Larioshiny dospěl 

k závěru, že stěžovatelka neprokázala takové závažné porušení a zásah do její životní úrovně, 

které by založilo porušení článku 3 Úmluvy. 

V případu Chyzhevska v Švédsko170 měla být jednadevadesátiletá žena deportována 

na Ukrajinu, odkud pocházela. Soud tento případ vyloučil z projednávání, neboť v této době 

 
163 EDEL, Frédéric. The length of civil and criminal proceedings in the case-law of the European Court of 

Human Rights 2. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007. ISBN 978-92-871-6205-2.  
164 CORNESCU, Adrian Vasile. The generations of human rights. Dny práva – 2009 – Days of Law: the 

Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masaryk University, 2009, ISBN 978-80-210-4990-1. 
165 Tamtéž.  
166 Tamtéž.  
167 Larioshina vs. Rusko, stížnost zamítnuta dne 23. dubna 2002. 
168 Tamtéž.  
169 Budina vs. Rusko, stížnost č. 45603/05, zamítnuta dne 18. 6. 2009. 
170 Chyzhevska vs. Švédsko, stížnost č. 60794/11, zamítnuta 25. září 2012. 
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bylo nalezeno adekvátní řešení soudy Švédska, které deportaci kvůli zdravotnímu stavu ženy, 

který by byl nejspíš zhoršen leteckou cestou jako způsobem deportace na Ukrajinu. 

Také v podobném případu Frolova vs. Finsko171 stěžovatelka, starší osoba, podala stížnost 

ve svém případu, kdy měla být deportována do Ruska. Namítala, že je závislá na svých 

příbuzných ve Finsku a v Rusku by nemohla vést důstojný život, což by zapříčinilo porušení 

článku 3 Úmluvy. Během toho, co stížnost byla podána k Soudu pro lidská práva, bylo nalezeno 

řešení soudy státu stížnosti, a to tak, že osobě byl garantován trvalý pobyt. Stížnost tedy byla 

vyloučena z rozhodování soudu. 

V případu Senchishak vs. Finsko172 měla být do Ruska deportována 72letá žena. 

Stěžovatelka namítala, že v Rusku nebude mít náležitou zdravotní péči. Také namítala, že 

v Rusku bude pro ni obtížné sehnat místo v domově pro seniory, protože její příbuzní, 

respektive její dcera, žije ve Finsku. Soud neshledal, že by stěžovatelka poskytla takovou váhu 

důkazů, které by prokázaly, že by v Rusku byla vystavena ponižujícímu zacházení z důvodu 

nemožnosti nalézt dům pro seniory nebo z důvodu nedostatku lékařské péče. Soud odůvodnil, 

že v Rusku je dostupná veřejná i soukromá zdravotní péče a stěžovatelce není nijak bráněno 

nalézt si popřípadě nějaký typ asistence, který by mohl pomoct v její životní situaci.173 

3.3 Práva spojená s právem na život a osobní svobodou 

Článek 2 Úmluvy pojednává o právu na život. Stanovuje, že nikdo nesmí být úmyslně 

zbaven života kromě výkonu soudem uloženého trestu následujícího po uznání viny za spáchání 

trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest. Existuje také protokol 13 k Úmluvě, který 

zakazuje použití trestu smrti ve všech případech ve státech, které podepsaly tento protokol. 

Druhý odstavec článku 2 dva stanovuje, že za zbavení života se nebude považovat za způsobené 

v rozporu s tímto článkem, jestliže bude vyplývat z použití síly v některých nezbytných 

případech. Jsou zde vyjmenovány tři případy, a to při obraně každé osoby proti nezákonnému 

násilí, při provádění zákonného zatčení nebo při zabránění útěku osoby zákonně zadržené, při 

zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury. 

V případech týkajících se starších osob, ve kterých rozhodoval Evropský soud pro lidská 

práva, bylo porušení článku 2 namítáno v případech, kdy starší osobě podle stěžovatele bylo 

 
171 Frolova vs. Finsko, stížnost č. 47772/11, zamítnuta 14. ledna 2014. 
172 Rozsudek ve věci Senchishak vs. Finsko ze dne Rozsudek ze dne 18.listopadu 2014, stížnost č. 5049/12. 
173 Tamtéž. 
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upřeno právo na přístup ke kvalitní zdravotní péči a tato starší osoba z důvodu upření této péče 

zemřela. 

V případu Volintiru vs. Itálie174 matka stěžovatele, která byla starší osobou ve věku 85 let, 

byla převezena do nemocnice z důvodu cukrovky a její stav byl v době převozu do nemocnice 

vážný. Tato starší žena byla po měsíci propuštěna s tím, že její stav už nebyl tak vážný, aby 

musela být léčena v nemocnici. Stav starší paní se nepodařilo zlepšit tak, aby se úplně uzdravila, 

a z důvodu této nemoci za měsíc po hospitalizaci zemřela.175 Stěžovatel namítal, že se tak stalo 

kvůli nedostatečné lékařské péči, která byla jeho matce poskytnuta. 

V případu Dodov vs. Bulharsko176 matka stěžovatele trpěla Alzheimerovou chorobou 

a byla ubytována v domově pro seniory, kde jí byla poskytována péče odborným personálem. 

Jednoho dne matka stěžovatele zmizela. Stěžovatel se to údajně dozvěděl, když šel svou matku 

do pečovatelského domu navštívit. Podle personálu pečovatelského domu tato paní zmizela, 

když byla s pracovníkem pečovatelského domu doprovázena k lékaři mimo tento pečovatelský 

dům. Paní byla údajně chvíli nechána bez dozoru před ordinací lékaře, a když se pro ni 

pracovník domu vrátil, už tam nebyla. Začalo vyšetřování zmizení této starší paní, které ale 

bohužel nemělo úspěšný konec. Stěžovatel namítal, že selhal personál pečovatelského domu, 

který měl na jeho matku dávat pozor a neměl ji nechat po delší dobu bez dozoru, protože 

personál měl předpokládat, že starší osoba s Alzheimerovou chorobou může přijít bez dozoru 

k úrazu. 

Stěžovatel také upozorňoval nevhodný postup policie, která podle něj nezahájila včas 

pátrání po jeho matce a zmizení jeho matky nemělo pro pečovatelský dům nebo jeho personál 

žádnou právní dohru. Stěžovatel viděl způsobenou újmu jako porušení článku 2 Úmluvy, 

protože se domníval, že jeho matce z důvodu postupu personálu a vyšetřujících orgánů vznikla 

újma v jejím právu na život. Soud opravdu v tomto případě shledal porušení článku 2. Porušení 

článku, které obsahuje právo na život, soud spatřoval v tom, že personál pečovatelského domu 

nezajistil řádný dozor této starší ženě, která tento dozor z důvodu svého zdravotního stavu 

potřebovala. Soud tento případ viděl tak, že z důvodu doby, která uplynula od zmizení této 

starší ženy, je důvodné předpokládat, že tato starší žena zemřela. Poté pátral po příčinné 

souvislosti mezi zanedbáním péče personálu a smrtí matky stěžovatele. Soud spatřoval možnou 

smrt této ženy jako důsledek zanedbání povinností, které měl personál pečovatelského domu 

 
174 Rozsudek ve věci Volintiru vs. Itálie ze dne 4. března 2008, stížnost č. 8530/08. 
175 Tamtéž.  
176 Rozsudek ve věci Dodov vs. Bulharsko ze dne 17. ledna 2008, stížnost č. 59548/00. 
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vůči své klientce. Také dal za pravdu stěžovateli v tom, že bulharský soudní systém neumožnil 

stěžovateli řádné uplatnění jeho nároků soudním systému, a to buď v trestním, civilním 

soudním systému, nebo jako disciplinární trest osob, které byly zodpovědné za zmizení ženy. 

Soud pro lidská práva uznal v tomto případě porušení článku 2 Úmluvy. 

V případu Watts v. United Kingdom177 rezidentka domu pro seniory, které bylo 106 let, 

byla ubytován v tomto domově, ale z provozních důvodů byl tento domov pro seniory uzavřen. 

Z tohoto důvodu bylo paní Wattsové nabídnuto přeložení do jiného domu pro seniory. Tento 

domov pro seniory byl provozován městem. Paní Wattsová ve stížnosti namítala, že uzavření 

domova pro seniory, ve kterém pobývala dříve, a přestěhování do nového domu pro seniory by 

ohrozilo její život a snížilo by její délku života. Mezi její obavy patřila zejména ztráta 

navázaných kontaktů mezi jejími známými v předchozím domovu pro seniory, kde pobývala. 

Soud stížnost označil za nepřípustnou dle článku 35 Úmluvy, neboť stěžovateli nehrozila 

značná újma na jeho právech z důvodu jeho převozu do jiného domova pro seniory, protože 

přestup mezi domovy byl podle soudu zabezpečen tak, aby podmínky převozu neohrozily 

stěžovatelčino zdraví. 

Soud zkoumal článek 2 a 3 z několika aspektů. Soud zkoumal pozitivní a negativní 

povinnosti státu při zachovávání práv jednotlivců. Negativní aspekt je spatřován ve zdržení se 

určitého chování ze strany států, které by bylo porušením článku 3 Úmluvy. Pozitivní aspekt je 

spatřován v tom, že státy zabrání tomu, aby špatné zacházení s jednotlivci nedosáhlo takové 

intenzity, která by zakládala porušení článku 3 Úmluvy. Článek 3 Úmluvy zakazuje takové 

zacházení, které by bylo mučením, ponižováním, nebo by se jednalo o trest narušující lidskou 

důstojnost.178 Soud zkoumal, zda zacházení s paní Wattsovou v důsledku jejího přemístění 

do jiného pečovatelského domu pro seniory splňovalo taková kritéria intenzity, aby bylo možné 

ho nazvat špatným zacházením porušující ustanovení článku 3 Úmluvy. V případě paní 

Wattsové nebylo zjištěno, že její přemístění z domu pro seniory by naplňovalo tato kritéria, 

která by zakládala porušení článku 3 Úmluvy. 

Soud pro lidská práva se zabýval také situací osob ve vězení, které dosáhly důchodového 

věku. Muž ve věku 80 let byl ve vězení ve Spojeném Království, kde byl odsouzen 

k doživotnímu trestu vězení za vraždy. Namítal, že takový rozsudek odporuje článku 3 Úmluvy. 

Stěžovatel se také domníval, že ve vězení mu nebyla poskytnuta řádná zdravotní péče, a že toto 

 
177 Zamítnutá stížnost ze dne 4. května 2010, ve věci Watts vs. Spojené Království, stížnost č. 53586/09. 
178 Tamtéž.  
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zacházení také porušuje článek 3 Úmluvy.179 Soud vyjádřil názor, že Úmluva nezakazuje 

uvěznění starších osob za jimi spáchané činy. Ale stát musí zajistit dostatečnou zdravotní péči 

pro osoby zbavené svobody. Pokud by nedostatečná zdravotní péče dosáhla určité míry 

a situace pro starší osobu by měla takové dopady na její psychický a fyzický stav, a tyto dopady 

by zakládaly porušení článku 3 Úmluvy. 

Soud v tomto případě nezkoumal, zda špatné zacházení s tímto mužem dosáhlo takové 

intenzity, protože nebyly splněny další podmínky stížnosti, a to ty, že stěžovatel nevyčerpal 

všechny vnitrostátní prostředky nápravy. Soud tedy stížnost z tohoto důvodu nepřijal. 

Podobná stížnost byla podánu u Soudu pro lidská práva devadesátiletým mužem, který si 

ve vězení odpykával trest za zločiny proti lidskosti. Tyto dva případy měly společné to, že 

stěžovatelem byla starší osoba, která byla odsouzena za vraždy spáchané za nacistické 

diktatury. 

Pan Papon podal stížnost z toho důvodu, že se domníval, že jeho vysoký věk není slučitelný 

s tím, aby trávil svůj čas ve vězení, které mu z důvodu jeho ne úplně dobrého zdraví nezajišťuje 

důstojné podmínky k životu.180 Soud pro lidská práva zkoumal podobná kritéria jako 

v minulých případech, a to zda špatné zacházení dosáhlo takové intenzity, aby toto zacházení 

bylo porušením článku 3 Úmluvy. 

Soud také jako v podobných případech zopakoval, že žádný ze států Úmluvy nestanovil 

věkový limit, nad jehož překročení nesmí být osoba držena ve vězení důvodu jejího vysokého 

věku. Soud dospěl k závěru, že zdraví stěžovatele bylo lékařskou zprávou popsáno jako dobré, 

a že při zkoumání všech kritérií soud nenašel důvod k tomu, aby vyjádřil svůj závěr pozitivně 

o porušení článku 3 Úmluvy. 

V případu Farbtuhs vs. Litva181 byl starší s občan ve věku 84 let odsouzen za trestné činy 

spojené s genocidou za sovětské totality. Pan Farbtuhs nastoupil do vězení, ale potřeboval 

ve většině činností z důvodu jeho špatného zdravotního stavu asistenci. Navíc při jeho pobytu 

ve vězení onemocněl dalšími nemocemi a nedostatek péče a asistence ve vězení způsoboval 

stěžovateli pocit ponížení. Litevský soud zkoumal tyto podmínky a dospěl k závěru, že muž 

měl být z důvodu svého špatného zdravotního stavu z vězení propuštěn. Toto propuštění ale 

bylo z neznámých důvodů odloženo o rok. Evropský soud pro lidská práva v tomto případě 

shledal porušení článku 3 Úmluvy, protože podmínky vězení nebyly přizpůsobeny 

 
179 Zamítnutá stížnost ze dne 4. května 2010, ve věci Watts vs. Spojené Království, stížnost č. 53586/09. 
180 Rozhodnutí ve věci Papon vs. Francie ze dne 15. 11. 2001, stížnost č. 54210/00.  
181 Rozsudek ve věci Farbtuhs vs. Litva ze dne 2. prosince 2004, stížnost č. 4672/02. 
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individuálnímu zdravotnímu stavu stěžovatele tak, aby byl zajištěn jeho důstojný pobyt 

ve vězení. 

V případu Tastan vs. Turecko182 byl jednasedmdesátiletý muž povolán do armády, aby 

vykonal povinnou vojenskou službu, kterou podle tureckých úřadů ve svém životě ještě 

nevykonal. Tento muž byl zařazen k vojenskému útvaru, kde trénoval většinou s muži ve věku 

20 let. Stěžovatel namítal, že z důvodu jeho zdraví a velkého věkového rozdílu byl terčem 

posměchu ostatních a cítil, že byla ponížena jeho lidská důstojnost. Soud dal stěžovateli za 

pravdu v porušení článku 3 Úmluvy. 

Článek 4 Úmluvy zakazuje otroctví a nucené práce. Zakazuje držet osoby v otroctví nebo 

v poměru podobném otroctví, dále pak zakazuje výkon nucených nebo povinných prací. 

Za výkon povinných nebo nucených prací, jejichž vyžadování je zakázáno, nejsou považovány 

práce, které jsou vykonávány jako součást trestu, práce související s povinnou vojenskou 

službou, povinné práce související se stavem živelních pohrom nebo nouze a práce spojené 

s běžnou občanskou službou. 

V případu Meier vs. Švýcarsko byl stěžovatel nucen pracovat i přes dosažení důchodového 

věku. Z tohoto důvodu stěžovatel namítal porušení článku 4 Úmluvy. Soud poukazoval na to, 

že v případech práce starších osob ve vězení i přes dosažení důchodového věku mezi státy, 

které přistoupily k Úmluvě, nepanuje naprostá shoda. Soud dospěl k názoru, že interpretací 

článku 4 nelze vyvodit naprostý zákaz prací ve vězení, a že práce vykonávaná stěžovatelem 

nebyla nucenou prací nebo službou, která by byla článkem čtyři zakázána. 

Článek 8 Úmluvy vyjadřuje právo na respektování soukromého života, rodinného života, 

domova a korespondence. Nezasahování je vyjádřeno jako právo s určitými výjimkami, a to 

v případech národní bezpečnosti, zdraví nebo veřejného pořádku. 

V případu X a Y versus Chorvatsko183 byla osoba zbavena svéprávnosti bez toho, aby byla 

viděna soudem. Soud dal této ženě za pravdu a vyslovil porušení článku 6 Úmluvy. 

V případu Gross vs. Švýcarsko184 chtěla starší žena dobrovolně ukončit svůj život. Netrpěla 

žádnou nemocí, ale přesto chtěla svůj život ukončit za pomocí eutanazie a potřebovala, aby jí 

tento proces švýcarské orgány umožnily. V době projednávání případu stěžovatelka zemřela. 

Tento případ nebyl dále řešen. 

 
182 Rozsudek ve věci Tastan vs. Turecko, stížnost č. 63748/00. 
183 Rozsudek ve věci X a Y vs. Chorvatsko ze dne 3.listopadu 2011, stížnost č. 5193/09. 
184 Rozsudek ve věci Gross vs. Švýcarsko ze dne 30. září 2014, stížnost č. 67810/10. 
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Případ Schlump vs. Švýcarsko185 se týkal starší osoby a přeměny pohlaví. Podle 

švýcarských zákonů osoba, která chce podstoupit operační změnu na opačné pohlaví, musí 

nejprve podstoupit psychologická vyšetření a dokončit dvouletou čekací dobu. Tento muž, 

který se cítil bát ženou, a v době přeměny mu, nepodstoupil dvouletou čekací dobu z osobních 

důvodů, které uváděl jako velmi důležité pro rozhodnutí tuto čekací dobu nepodstoupit. Ale 

z těchto důvodů stěžovatelce Švýcarsko odmítlo proplatit náklady spojené s operací přeměny 

pohlaví. Stěžovatelka měla v době stížnosti 67 let. Soud rozhodl, že zde došlo porušení článku 

8. To, že soud rozhodl tímto způsobem, bylo také ovlivněno věkem stěžovatelky, protože byla 

staršího věku. 

V případu Mc Donald vs. Spojené Království186 stěžovatelka, žena s velmi omezenou 

pohyblivostí, byla nespokojena s omezením noční péče, kvůli které ji u ní doma navštěvovala 

pečovatelka. Místí orgán se rozhodl, že paní nepotřebuje návštěvu pečovatelky pro její noční 

hygienu, ale tato návštěva a péče může být vyřešena použitím inkontinenčních vložek na noc. 

Stěžovatelka netrpěla inkontinencí, ale omezenou pohyblivostí. Z tohoto důvodu takovou 

změnu péče považovala za neslučitelnou s její osobní důstojností a považovala tuto změnu také 

za zásah do jejího osobního života. Soud vyslovil názor, že taková situace založila porušení 

článku 8 Úmluvy, protože stěžovatelka měla omezenou pohyblivost, nikoli inkontinenci, a upřít 

jí péči by byl zásahem do jejího soukromého života a do její důstojnosti. 

V případu Grant vs. Spojené Království187 stěžovatelka, která byla dříve mužem a z důvodu 

změny pohlaví podstoupila operaci, byla podle jejího názoru diskriminována při přiznání penze, 

kde jí Spojené Království nepřiznalo odchod do důchodového věku pro ženy, i přestože byla už 

od určité doby úředně ženou, nikoliv mužem. Neúspěšně se domáhala této změny u soudu. 

V roce 2002 byl její případ znovu otevřen z důvodu rozsudku Goodwin vs. Spojené Království. 

V případu Goodwin vs. Spojené Království se stěžovatelka, paní Goodwinová, která 

podstoupila operativní změnu pohlaví, potýkala se s problémy při hledání zaměstnání. Paní 

Goodwinová podala stížnost Evropskému soudu pro lidská práva, a ve stížnosti poukázala 

i na ostatní aspekty, které pro ni byly spojeny s přeměnou pohlaví, kterou podstoupila. 

Evropský soud rozhodl v její prospěch a vyjádřil se, že k porušení článku 8 Úmluvy v tomto 

případě došlo. Na základě tohoto dřívějšího rozhodnutí soudu měly britské soudy v roce 2002 

 
185 Rozsudek ve věci Schlump vs. Švýcarsko ze dne 16. září 2009, stížnost č. 29002/06. 
186 Rozsudek ve věci Mc Donald vs. Spojené Království ze dne 14. května 2014, stížnost č. 4241/12. 
187 Rozsudek ve věci Grant vs. Spojené Království ze dne 23. září 2008, stížnost č. 9955/05 a 5085/06. 
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rozhodnout ve prospěch paní Grantové, ale neučinily tak. Z tohoto důvodu dal Soud pro lidská 

práva za pravdu paní Grantové a vyjádřil se, že v jejím případě byl porušen článek 8 Úmluvy.188 

Článek 10 Úmluvy vyjadřuje právo svobody projevu a přístupu k informacím a šíření 

těchto informací s určitými omezeními z důvodů národní bezpečnosti, zdraví, ochrana před 

trestnou činností a dalšími důvody ve veřejném zájmu. 

V případu Heinisch vs. Německo si zdravotní sestra stěžovala na nedostatky u svého 

zaměstnavatele, a z tohoto důvodu byla propuštěna.189 Evropský soud pro lidská práva shledal 

porušení článku Úmluvy, protože německé soudy nedokázaly vybalancovat spravedlivou 

hranici mezi svobodou slova a nevyřešily tento spor uspokojivě na domácí úrovni. 

Evropský soud vyjádřil, že informaci, kterou zdravotní sestra zveřejnila, byla ve veřejném 

zájmu. Tato zdravotní sestra pracovala v domově pro seniory a podala stížnost na svého 

zaměstnavatele, který podle stěžovatelky nezajistil starším osobám dostatečnou důstojnou péči. 

Tento veřejný zájem na ochraně starších osob a zájmu veřejnosti vědět o tomto zacházení 

převážil zájem ochraňující dobrou pověst zaměstnavatele. Pokud by soud takto nerozhodl, tak 

by to mělo dopad i na ostatní zaměstnance v pečovatelství, kteří by měli obavu oznamovat 

pochybení personálu nebo zaměstnavatele. 

V případu Těsič vs. Srbsko190 byla starší občanka uznán soudem vinným z pomluvy 

právníka a měl zaplatit peněžní sumu, která mu byla strhávána z jeho penze každý měsíc. 

Stěžovatelčina tvrzení proti advokátovi byla prošetřena policií a ne všechna podezření byla 

úplně vyvrácena. Konalo se soudní řízení, ve kterém srbský soud rozhodl tímto způsobem. 

Evropský soud pro lidská práva rozhodl o porušení článku 10 Úmluvy, a to z několika důvodů. 

Soud zmínil neabsolutní vyvrácení všech obvinění proti advokátovi, ale také nepřiměřenou 

finanční sankci pro slečnu Těsicovou. Tato finanční sankce zanechala slečnu Těšicovou s velmi 

malou částkou, která téměř nestačila na opatření základních potřeb. Evropský soud pro lidská 

práva tuto částku srovnal s částkou, která byla srbským soudem uložena v podobném případě, 

a to mnohem zámožnější osobě. Tyto dvě částky byly téměř totožné. Evropský soud pro lidská 

práva kritizoval tento postup, který vedl k uložení této pokuty slečně Těšicové.  

Článek 12 Úmluvy stanovuje právo na manželský sňatek. 

 
188 Rozsudek ve věci Goodwin vs. Spojené Království ze dne 11. července 2002, stížnost č. 28957/95. 
189 Rozsudek ve věci Heinish vs. Německo ze dne 21. července 2011, stížnost č. 28274/08. 
190Rozsudek ve věci Těsič vs. Srbsko ze dne 11. února 2014, stížnosti č. 4678/07 a 50591/12. 



57 

V případu Dellecole vs. Francie191 osoba, která byla pod opatrovnictvím, chtěla uzavřít 

sňatek, ale k uzavření sňatku potřebovala svého opatrovníka nebo soudce. Soud se vyjádřil, že 

nedošlo k porušení článku 12, protože Úmluva chrání jádro tohoto práva, ale také umožňuje 

státům přijmout své vlastní zákony upravující uzavření sňatku. 

Článek 14 Úmluvy zakazuje diskriminaci na základě jakéhokoliv důvodu, jakými mohou 

být např. pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné přesvědčení, 

národnost nebo původ, příslušnost k národnostní menšině, majetku, místo narození nebo 

z jiného osobního důvodu. 

V případu Burden vs. Spojené Království192 byly stěžovatelkami dvě nesezdané sestry, 

které spolu žily v domě, který zdědily po svých rodičích.. Sestrám bylo kolem osmdesáti let. 

Každá ze sester napsala závěť, ve které odkazovala majetek druhé sestře v případě jejího úmrtí. 

Pokud by jedna ze sester zemřela a probíhalo dědické řízení, pozůstalost by byla zatížena 

vysokou daní. Pokud by stěžovatelky nebyly sestry, ale osoby v manželském sňatku, tak by daň 

z majetku nebyla tak vysoká. Soud vyslovil, že nedošlo k porušení článku 14 ve spojení 

s článkem 1, ani nedošlo k porušení dodatkového protokolu. Soud vysvětlil, že dvě sestry, které 

žijí spolu, nemohou být srovnávány s manželským párem pro účely výkladu článku 14 Úmluvy. 

V případu Carson a ostatní vs. Velká Británie193se stěžovatelé soudili o vyměření důchodů. 

Vyměřování penzí, které jsou vázané na inflaci, podle tehdejšího britského práva náleželo 

pouze osobám, které měly pobyt ve Velké Británii nebo ve státu, který uzavřel oboustrannou 

dohodu s Velkou Británií. Rezidenti, kteří měli pobyt v jiných zemích, obdrželi základní 

britskou penzi, která byla zmražena na hodnotě z doby, kdy britská osoba opustila Spojené 

Království. Třináct stěžovatelů, kterým bylo mezi 65 a 62 lety, strávilo většinu jejich 

pracovního života ve Velké Británii, kde platili pojištění, a to ještě před tím, než odešli do jiných 

zemí, jmenovitě například do Jižní Afriky, Austrálie nebo Kanady. Žádná z těchto zemí 

neuzavřela s Velkou Británií oboustrannou dohodu týkající se důchodů. Evropský soud pro 

lidská práva se k tomuto problému vyjádřil tak, že tento sociální systém byl založen k tomu, 

aby uspokojoval především životní podmínky osob žijících ve Velké Británii a přizpůsoboval 

se tamním britským cenám zboží a služeb. Soud také nebyl toho názoru, že situace stěžovatelů 

se mohla určitým způsobem podobat situaci britských osob v zemích, s nimiž měla Británie 

 
191Rozsudek ve věci Dellecole vs. Francie ze dne 25. října 2018, stížnost č. 7646/13. 
192 Rozsudek ve věci Burden vs. Spojené Království ze dne 12. prosince 2006, stížnost č. 13378/05. 
193 Rozsudek ve věci Carson a ostatní vs. Velká Británie ze dne 16. března 2010, stížnost ze dne 42184/05. 
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uzavřenou dohodu o penzích. Evropský soud pro lidská práva tedy nevyslovil porušení článku 

14 Úmluvy. 

V případu Georgel a Georgeta Stoiescu vs. Rumunsko194 starší žena ve věku 71 let byla 

napadena smečkou toulavých psů v obydlené části města Bukurešť. Po tomto incidentu začala 

trpět ztrátou paměti, bolesti ramene a stehen, trpěla problémy s chůzí. Také kvůli této události 

trpěla strachem a úzkostí, a z důvodu tohoto incidentu měla strach opustit svůj dům. Tato žena 

zemřela v roce 2007 a v případu před soudy pokračoval její manžel jako stěžovatel. Evropský 

soud pro lidská práva vyslovil, že došlo k porušení článku 8. Soud takto rozhodl z důvodu, že 

autority měly zajistit odchycení volně potulujících se psů a měly odškodnit stěžovatele 

za způsobená zranění. Soud také vyslovil, že došlo k porušení článku 6 Úmluvy, protože stát 

nezajistil finanční kompenzaci, která měla být přiznána soudem. 

V případu Klaus a Iouri Kiladze versus Gruzie195 dva stěžovatelé, bratři, narozeni v letech 

1926 a 1928, kteří byli oběťmi komunistické totalitní represe. V roce 1998 požádali o náhradu 

finanční a nefinanční újmy na základě zákona, který rozeznává oběti perzekuce totalitního 

režimu. Stěžovali si na úpravu zákona, který jim popíral jejich práva na finanční zadostiučinění. 

Soud rozhodl, že došlo k porušení článku 1 Protokolu, který se týká práva vlastnit majetek. 

Stěžovatelé se nemohli domoci svého práva z důvodu toho, že na státní úrovni chyběla platná 

legislativa, která by umožnila efektivní provedení přijatého zákona, který sliboval stěžovatelům 

nárok na odškodnění. 

Pokud bych  zhodnotila tuto kapitolu z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, 

plyne z toho, že stát musí seniorům zajistit takový standard a zacházení, aby nedošlo 

k překročení únosné míry a takové zacházení by mohlo být nazváno špatným zacházením a být 

takové intenzity, že by soud došel k závěru, že byl porušen některý článek Úmluvy nebo Charty. 

Takový přístup jsme viděli při rozhodování Evropského soudu o lidských právech, který vždy 

zkoumal intenzitu zacházení a intenzitu situace v každém případě.196 

Případy, které byly rozhodovány Soudem a týkají se České republiky, popíši ve čtvrté 

kapitole práce. 

 

 
194 Rozsudek ve věci Georgel a Georgeta Stoiescu vs. Rumunsko ze dne 26. července 2011, stížnost č. 9718/03. 
195 Rozsudek ve věci Klaus a Iouri Kiladze vs. Gruzie ze dne 2. února 2010, stížnost č. 7975/06. 
196 Např. Larioshina vs. Rusko, ze dne zkoumání namítaných sociálních podmínek stěžovatele. 



59 

4 České soudnictví a práva starších osob, vztah k Radě Evropy 

Ústava a Listina Základních práv a svobod vymezují rámec práv, na který mají starší osoby 

nárok. Případy, se kterými se starší osoby potýkají při stížnostech před soudy, lze zpravidla 

zařadit pod některý z článků Ústavy a Listiny. 

Ústava stanovuje obecné zásady aplikace a uplatňování těchto práv. 

Čl. 1 Ústavy stanovuje, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní 

stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.197 

Čl. 2 stanovuje, že Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají 

z mezinárodního práva. Ústava obsahuje také další články týkající se mezinárodních smluv 

a členství v mezinárodní organizaci. Článek 10 stanovuje, že mezinárodní smlouva má přednost 

před zákonem.198 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv je druhem mezinárodní smlouvy, který má 

přednost před zákonem. Pokud srovnáme práva vyplývající z české Listiny základních práv 

a svobod a Evropské Úmluvy o lidských právech, všimneme si, že česká Listina základních 

práv a svobod, která má sílu ústavního zákona, byla při svém vzniku inspirována 

mezinárodními lidskoprávními dokumenty a také Evropskou úmluvou o lidských právech. 

Článek 30 Listiny základních práv a svobod stanovuje právo občanů na přiměřené 

zabezpečení ve stáří a možnost se těchto práv domáhat v zákonných mezích.199 Pokud 

uvažujeme v zákonných mezích mezinárodního práva, je možné, že některé mezinárodní 

Úmluvy, ke kterým Česká republiky přistoupila, mohou nabízet vyšší ochranu než platné české 

právo a to v různých oblastech. Ústavní soud České republiky se zabýval ve věcech starších 

osob především případy týkající se důchodů.200 

Český ústavní soud vykládá lidská sociální práva jako ekonomická a politická, která jsou 

odlišná od ostatních základních lidských práv. Ústavní soud vidí tato práva jako specifický 

vztah mezi občanem a státem, naplnění těchto práv, při zachování určitého minima, závisí 

na bohatství a vyspělosti země a také výše přiznání osobě záleží na tomto kritériu.201 

 
197 čl. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
198 čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
199 Čl. 30, ústavního zákona, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Listina 

základních práv a svobod. 
200 Pl.ÚS 5/12 ze dne 31. 1. 2012, Pl. ÚS 31/13 ze dne 10.7.2014. 
201 Pl. ÚS 31/17 ze dne.  
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V roce 2020 a 2021 se český soud zabýval stížnostmi na protikoronavirová opatření. 

Některým stěžovatelům Ústavní soud vyhověl.202 

Přijímaná koronavirová opatření měla značný vliv na starší osoby, o čemž bude pojednáno 

v bodu 4.1 této práce. 

4.1 Situace starších osob v České republice v době koronavirové pandemie 

V roce 2020 a 2021 v České republice především na seniory negativně dopadla 

koronavirová pandemie z důvodu toho, že senioři byli skupinou osob, která byla touto pandemií 

nejvíce zasažena.203 

Česká republika přijala celoplošná opatření s pozitivními i negativními zaměřeními na 

seniory. Pozitivním opatřením bylo opatření určené seniorům, kterým byla vyhrazena určitá 

nákupní doba v supermarketech.204 

Tato opatření byla zavedena, aby se snížilo riziko přenosu koronaviru a starší osoby mohly 

nakoupit samostatně. V těchto vyhrazených hodinách mohly do prodejen vstoupit jen osoby 

starší 65 let a ostatním věkovým skupinám byl do prodejen přístup odepřen.205 

Toto opatření bylo zaměřeno jako pozitivní prevence a seniorům dávalo možnost nakoupit 

si, nezakazovalo jim nakupovat v jiných hodinách. Senioři si tedy mohli vybrat, zda přijmou 

nabídku vlády a půjdou si nakoupit v jim určených hodinách, nebo tuto nabídku budou 

ignorovat a vyberou si jiný čas pro svůj nákup. 

Můžeme spekulovat o tom, zda takové opatření bylo nutné a účinné. Toto opatření bylo 

zavedeno, aby se senioři mohli vyhnout jiným osobám, které by je mohly nakazit. 

V těchto ranních hodinách jsou obchody většinou málo zaplněny lidmi, protože pracovní 

doba je většinou osmihodinová, a to od 9 hodin do 17 hodin odpoledne. Prodejny v této době 

také nebudou zaplněny dětmi a mladistvými, protože většina z nich má v tuto ranní dobu výuku. 

V této době nejspíš obvykle nakupují matky na mateřské, nebo také lidé, kteří se chystají 

na odpolední směnu a mají ráno volno. 

 
202 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 106/20 dne 22. února 2021. 

TZ 14/2021. 
203 BÍLKOVÁ, Veronika. Jak chránit seniory v čase koronaviru? Ústav mezinárodních vztahů Praha [online]. 

2020, s. 3 [cit. 2021-6-7]. Dostupné z: https://www.iir.cz/jak-chranit-seniory-v-case-koronaviru 
204 Tamtéž.  

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 20. března 2020, č. j. Č. j.: MZDR 12501/2020-

3/MIN/KAN 

*MZDRX019JVWK. 
205 Tamtéž.  
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Pokud tedy vyloučíme tyto skupiny osob v jiném než seniorském věku, musíme zkoumat, 

zda riziko nákazy pro seniory bude skutečně nižší. 

Můžeme spekulovat, že v obchodech bude stále stejný počet lidí, kteří by mohli seniory, 

které koronavirus zasahuje jako věkovou skupinu nejvíce, nakazit, i s těmito opatřeními 

vylučujícími osoby v určitém věku. Situace může být dle mého názoru s těmito opatřeními 

stejná, nebo i horší, protože senioři se mohou setkat s ostatními seniory, kteří mohou být 

nakaženi koronavirem. Dokonce ve věkové skupině seniorů je mnohem více nakažených, než 

v jiných věkových skupinách.206 

Opatření, která měla negativní/zakazující povahu, byla opatření, která zakazovala návštěvy 

v domovech pro seniory, zákaz vycházení mimo objekt či areál domovu pro seniory.207 

Doporučujícími opatřeními bylo pro seniory nad 70 let vycházet co nejméně z domu. 

Česká republika nebyla zemí, která by pro seniory zavedla velmi restriktivní opatření. 

Takovou zemí bylo např. Turecko, které zakázalo starším osobám mimo vyjmenované důvody 

vycházet z jejich domova.208 Dle mého názoru bylo turecké opatření až extrémní a neslučující 

se s principy státu, který ctí lidská práva na patřičné úrovni. Ze studia turecké situace a přijatých 

opatření sice vyplývá, že senioři si mohli napsat „povolenku“ s důvodem opuštění domova, ale 

museli mít pro to patřičný důvod, kterým byla například pracovní cesta. Opatření přijatá 

v Turecku týkající se seniorů, kteří nemají pracovní povinnosti, byla velmi tvrdá a senioři mohli 

opouštět svůj domov pouze v neděli odpoledne, a to na šest hodin.209 

Takový přístup je dle mého názoru naprosto nevhodný, protože k seniorům zaujímá přístup 

jako ke skupině, která je oslabená a neúčastní se veřejného života. Tento přístup také vede 

ke zhoršování zdravotního stavu seniorů jak způsobem rizika nedostatku pohybu, tak 

nedostatkem mentální stimulace, což pramení z nucené sociální izolace. 

 
206 Pro koho představuje koronavirus největší hrozbu? Studie ukázaly na seniory, dětem se nemoc téměř vyhýbá. 

Čt24. cz [online]. 2020 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3056882-pro-koho-

predstavuje-koronavirus-nejvetsi-hrozbu-studie-ukazaly-na-seniory-detem-se-nemoc-temer-vyhyba. 

DAVIS, Joseph E. a Paul SCHERZ. "Recovering Old Age." The New Atlantis, no. 63 (2021): pp. 1. Accessed June 7, 

2021. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/26966376. 
207 BÍLKOVÁ, Veronika. Jak chránit seniory v čase koronaviru? Ústav mezinárodních vztahů Praha [online]. 

2020, s.  [cit. 2021-6-7]. Dostupné z: https://www.iir.cz/jak-chranit-seniory-v-case-koronaviru 

Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření. 
208 Tamtéž.  
209 HURTAS, Sibel. Elderly Turks furious over 'nonsense' lockdown. Al-monitor.com [online]. 2020 [cit. 2021-

6-7]. Dostupné z: https://www.al-monitor.com/originals/2020/06/turkey-elderly-up-in-arms-over-nonsense-

coronavirus-lockdown.html 
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Omezení, která bychom mohli popsat jako zneužívající situace, jsou spíše typická pro státy, 

které nejsou tak vysoko hodnoceny co se týče úrovně a tradice demokracie.210 Česká republika 

se typem přijatých omezení blížila západním zemím, např. Německu, a to v tom, že přijatá 

omezení se snažila proporcionálně omezovat lidská práva. Vhodná opatření jsou přijímána 

v souladu s principem panství práva.211 

Počet nakažených koronavirem se v České republice zvětšil mnohonásobně za pouhých 

několik měsíců.212 Co se ale trochu změnilo, je demografie skupin osob, které koronavirus 

zasahuje, neboť virus koronaviru také častěji napadá mladší věkové skupiny. Také děti a senioři 

už nejsou výlučnou skupinou, která podléhá novému typu viru. Senioři ale také stále zůstávají 

skupinou, pro kterou jsou i v době třetí vlny skupinou osob, které se koronavirus velmi dotýká 

v mnoha ohledech. Je také debatováno o opatřeních pro seniory, která zahrnují finanční 

pomoc.213 

V době koronavirové pandemie se také  u starších osob zvýšilo riziko samoty. Senioři se 

potýkali z důvodu pandemie koronaviru více se samotou než v minulých letech.214 Osamění je 

pro seniory nebezpečné z důvodu toho, že nedostatek sociálního kontaktu může vést k depresím 

a psychickým poruchám. Z tohoto důvodu se také zvýšil počet hovorů seniorů na linky 

psychické pomoci.215 Podobné zkušenosti mají i na lince seniorů Elpida. „Říkají, že jim to 

nedává smysl tady být, že si takhle konec svého života nepředstavovali, být zavřený doma a bát 

se jít ven, že to raději umřou,“ líčí vedoucí linky Kateřina Bohatá. 

Národní centrum duševního zdraví z tohoto důvodu zavedlo programy se zaměřením 

na seniory, které jim pomou zvládat psychické problémy způsobené důsledky koronavirové 

 
210 HURTAS, Sibel. Elderly Turks furious over 'nonsense' lockdown. Al-monitor.com [online]. 2020 [cit. 2021-

6-7]. Dostupné z: https://www.al-monitor.com/originals/2020/06/turkey-elderly-up-in-arms-over-nonsense-

coronavirus-lockdown.html 
211 VON MÜNCHOW, Sebastian. "The Legal and Legitimate Combat Against COVID-19: German Curfew-

related Case Law." Connections 19, no. 2(2020): pp. 1. Accessed June 8, 2021. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/26937609. 
212 ŠTORKÁN, Martin. Od prvních nakažených k více než 20 000 mrtvých. Český rok s koronavirem den po dni. 

IRozhlas.cz [online]. 2021 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-

covid-cesko-ockovani-testovani-vakciny-epidemie-andrej-babis-jan_2103010705_ace 
213 BUDAI, David. Místo peněz jen voucher na respirátory? Politici jednají o příspěvku pro důchodce. České 

důchody [online]. 2021 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://ceskeduchody.cz/zpravy/misto-penez-voucher-

respiratory-prispevek-rouskovne-duchodci. 
214 Na seniory dopadá samota. Koronavirus je hrozba, odloučení ale může být také. Čt24.cz [online]. 2021 [cit. 

2021-04-07]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3280418-na-seniory-dopada-samota-koronavirus-

je-hrozba-odlouceni-ale-muze-byt-take. 
215 ŠVIHEL, Petr. Ztrácí chuť žít. Přibývá seniorů, kteří kvůli pandemii zvažují sebevraždu. Seznamzpravy.cz 

[online]. 2020 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ztraci-chut-zit-pribyva-

senioru-kteri-kvuli-pandemii-zvazuji-sebevrazdu-145825. 
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krize.216 Starší osoby se mají obracet na své blízké, na některou z linek krizové pomoci, které 

jsou anonymní, a na specializované služby psychologa nebo psychiatra.217 Starší osoby se 

i nadále potýkají s problémy v pečovatelských domech, kde byly znovu v některých krajích 

v dalších vlnách pandemie zakázány návštěvy jejich blízkých.218 Situace starších osob 

a problémy s touto situací spojené se v mnohém podobají situaci, se kterou se potýkají ostatní 

starší osoby v jiných zemích Evropy. 

To, co odlišuje země, je kvalita a míra přijatých opatření, které se týkají této problematiky. 

Souhlasím s názorem doc. Bílkové, že opatření nebyla propracovaně promyšlena, a z toho 

důvodu jejich důsledkem byla nevyvážená pomoc.219 Souhlasím také s názorem, že finanční 

pomoc by měla být zaměřena na seniory, jejichž příjem je nízký, ne na všechny osoby v určitém 

věku, a to z důvodu finanční úspornosti. V rámci ústavního a právního státu by měla být 

všechna vymahatelná nařízení řádně odůvodněna co do smyslu a jejich účelu. V České 

republice mnoho plošně přijímaných opatření odůvodněno řádně nebylo, a z tohoto důvodu 

byla rušena Ústavním soudem.220 Nedostatečně odůvodněná opatření, která musejí být posléze 

zrušena z důvodu své chybovosti, oslabují důvěru v právo a v právní stát. Pokud nejsou 

dostatečně vysvětlena opatření na podporu starších osob, může mít zbytek populace pocit, že 

starší osoby si takovou pomoc nezaslouží a pouze z této pandemie mají prospěch. Pokud by 

takový dojem byl důsledkem přijatých opatření, byla by ohrožena mezigenerační solidarita 

a nedostatečně vysvětlená opatření by měla negativní vliv na vnímání starších osob 

ve společnosti.221 

Situace starších osob v České republice úzce souvisí s plněním závazků z Evropské úmluvy 

a Evropské sociální charty, jejichž ustanovení jsou vynutitelná na členském státu. 

 
216 ŠVIHEL, Petr. Ztrácí chuť žít. Přibývá seniorů, kteří kvůli pandemii zvažují sebevraždu. Seznamzpravy.cz 

[online]. 2020 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ztraci-chut-zit-pribyva-

senioru-kteri-kvuli-pandemii-zvazuji-sebevrazdu-145825. 
217 Tamtéž.  
218 LOUDOVÁ, Daniela. Zakázali návštěvy v domovech pro seniory. Omezena je i správa nemovitostí. Deník.cz 

[online]. 2021 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/zakazali-navstevy-v-

domovech-pro-seniory-omezena-je-i-sprava-nemovitosti-2021030.html. 
219 BÍLKOVÁ, Veronika. Jak chránit seniory v čase koronaviru? Ústav mezinárodních vztahů Praha [online]. 

2020, s. 3 [cit. 2021-6-7]. Dostupné z: https://www.iir.cz/jak-chranit-seniory-v-case-koronaviru 
220 Např. nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 106/20 dne 22. února 2021. 

TZ 14/2021. 

Pl. ÚS 106/20. 
221 BÍLKOVÁ, Veronika. Jak chránit seniory v čase koronaviru? Ústav mezinárodních vztahů Praha [online]. 

2020, s. 3 [cit. 2021-6-7]. Dostupné z: https://www.iir.cz/jak-chranit-seniory-v-case-koronaviru 
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Plnění závazků České republiky z Evropské úmluvy a Sociální charty popíši v bodu 4.2 

a 4.3 této práce. 

4.2 Plnění závazků České republiky z Evropské Úmluvy lidských práv 

týkající se starších osob 

V tomto podbodu budu analyzovat plnění závazků České republiky z lidskoprávního 

systému Rady Evropy týkajících se starších osob. 

Pokud starší osoba neúspěšně vyčerpala možnosti českého soudnictví, tak je jejím právem 

obrátit se na Evropský soud pro lidská práva. 

Domnívám se, že je velmi důležité mít možnost se obrátit na takový typ instituce, kterým 

je Evropský soud pro lidská práva, a to z důvodu toho, že dle mého názoru je takto posilována 

důvěra v právo, jelikož tato vyšší soudní instance není vázána právním názorem ústavních 

soudů členských států a rozhoduje nezávisle na názorech a rozhodnutích soudců z členských 

států Rady Evropy. 

Evropský soud pro lidská práva také rozhoduje ve složení soudců, kteří pocházejí z různých 

zemí, což zvyšuje dle mého názoru efektivitu tohoto soudního rozhodování, kde sice, i když 

téměř všechny státy Rady Evropy spadají do kontinentálního systému práva, tak i přesto existují 

rozdíly v právních systémech jednotlivých evropských zemí ve způsobu právních úprav 

a pohledu na právo, které je formováno v každé zemi odlišným způsobem a je ovlivněno 

historickými a kulturními aspekty vývoje dané země a také zcela jistě hraje také role odlišného 

přístupu ke vzdělávání v právních otázkách a také prostředí, ze kterého soudci Evropského 

soudu pro lidská práva pocházejí. 

Domnívám se, že tento způsob výběru soudců má pozitivní vliv na objektivitu 

a spravedlnost rozhodování. 

U Evropského soudu pro lidská práva se objevilo několik případů týkajících se starších 

osob z České republiky. 

V případu Golha vs. Česká republika222 bylo stěžovatelem namítáno porušení čl. 6 Úmluvy 

z důvodu neúměrně dlouhého soudního řízení v České republice. Stěžovatel pan Golha byl 

době těchto soudních řízení v České republice starší osobou. Soud vyslovil, že k porušení 

článku 6 v tomto případě došlo. 

 
222 Rozsudek ve věci Golha vs. Česká republika ze dne 26. května 2011, stížnost č. 051/06. 
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V případu Andrle vs. Česká republika si pan Anderle stěžoval na rozhodnutí českého 

Ústavního soudu, a to ve věci důchodového systému.240 

Český ústavní soud rozhodl ve věci rozdílných věků odchodu do důchodu pro muže a ženy 

tak, že nejsou diskriminační, ale že mají svůj zákonný a správně vymezený podklad v zákoně. 

Evropský soud pro lidská práva nevyslovil porušení článku 14 Úmluvy ve spojení 

s článkem 1 Protokolu č. 1, neboť existoval rozumný poměr přiměřenosti mezi napadeným 

rozdílným zacházením a sledovaným legitimním cílem.223 

Další případy před soudem, ve kterém figurovaly starší osoby z České republiky, se týkaly 

navrácení majetků v restituci.224 

Ze studia rozsudků Evropského soudu pro lidská práva vyplývá, že stát by měl seniorům 

zajistit alespoň takový standard práv sociálních služeb, aby nedošlo k porušení některého 

článku Úmluvy z důvodu závažnosti situace, do které by se senior, pokud by byl ponechán bez 

pomoci, mohl ocitnout.225 

4.3 Plnění závazků České republiky z Evropské sociální charty týkající se 

starších osob 

Co se týče Evropské sociální charty, Česká republika si vybrala plnění závazků z více 

možných.226 Zhodnocování programů a přijímání závazků České republiky z Evropské sociální 

charty se u starších osob týká především sociálního zabezpečení, a to článku 23. 

O zhodnocování těchto programů a plnění závazků vydává dokumenty sociální výbor Rady 

Evropy, který spolupracuje se členskými státy, které vydávají zhodnocení jejich plnění závazků 

z Evropské sociální charty. Nejnovější dokument týkající se České republiky a jejího plnění 

závazků z Evropské sociální charty pochází z roku 2020.227 Dokument komentuje naplňování 

 
223 Rozsudek ve věci Andrle vs. Česká republika ze dne 17. února 2011, stížnost č. 6268/08. 
224 Vokoun vs. Česká republika, Milatová a ostatní vs. Česká republika ze dne 3. července 2008, stížnost č. 

20728/05. 
225 Evropský soud pro lidská práva zkoumá při tom, zda byl porušen některý článek Úmluvy, zda v situaci došlo 

k takovému závažnému jednání, např. Watts v. United Kingdom. 
226 Evropská sociální charta. Česká republika. Dostupné z Czech Republic. European Social Charter [online]. 

2021 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/czech-republic 
227 Rada Evropy. Profil země-Česká republika. Dostupné z Czech Republic. European Social Charter [online]. 

2021 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/czech-republic 
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cílů článků Charty.228 V tomto dokumentu jsou popisována česká opatření zaměřená na seniory, 

která pomáhala zvládat pandemii koronaviru v roce 2020.229 

Domovy pro seniory musely rozdělovat pokoje a ubytovávat osoby s koronavirem 

izolovaně od ostatních a také musely těmto osobám, které měly mírný průběh koronaviru, jež 

nevyžadoval hospitalizaci, posykovat zdravotní péči.230 Tato opatření přijatá v České republice 

ohledně koronaviru nebyla Radou Evropy v tomto dokumentu nijak hodnocena. V dokumentu 

však bylo kritizováno neplnění článku 4 dodatkového protokolu, a to z důvodu nedostatečné 

výše důchodů. Výše minimálního důchodu v České republice je nepostačující pro životní 

podmínky, protože výše minimálního měsíčního důchodu je nižší než minimální měsíční 

mzda.231 

Je zde řešena otázka, které benefity může ještě nad rámec tohoto důchodu občan České 

republiky obdržet pro účely zlepšení jeho životní úrovně. Poživatel důchodu může obdržet 

příspěvek na bydlení a příspěvek v hmotné nouzi.232 Osoba, která se stará o starší osobu, může 

také obdržet příspěvek na péči.233 

Dle mého názoru výše důchodů, která není postačující pro samostatné zajištění základních 

životních potřeb bez finanční závislosti na cizí osobě, je v rozporu s mnoha mezinárodními 

lidskoprávními Úmluvami, s Úmluvou o lidských právech nevyjímaje. Chudoba dosahující 

úrovně nemožnosti zabezpečit základní potřeby je ohrožením základních lidských práv.234 

 
228 Zpráva České republiky o plnění závazků z Evropské sociální charty z 10. prosince 2020. Dostupné z 

EUROPEAN SOCIAL CHARTER 18 th National Report on the implementation of the European Social Charter 

submitted by THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC. Council of Europe [online]. 2020 [cit. 2021-

4-28]. Dostupné z: https://rm.coe.int/rap-cha-cze-18-2020/1680a0bfe8 
229 Tamtéž.  
230 Tamtéž. s. 78. 
231 Tamtéž. s. 74. 
232 Tamtéž. s. 75. 
233 Tamtéž. s. 75-78. 
234 FERRAZ, Octavio L. M. "Poverty and Human Rights." Oxford Journal of Legal Studies 28, no. 3 (2008): pp. 

1. Accessed June 7, 2021. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/20185387. 

Také Speth, James Gustave. SPETH, James Gustave. "Poverty: A Denial of Human Rights." Journal of International 

Affairs 52, no. 1 (1998): pp. 1. Accessed June 7, 2021. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/24357823. 

Schuftan, Claudio. SCHUFTAN, Claudio. "POVERTY AND THE VIOLATION OF HUMAN RIGHTS: 

A PROPOSED CONCEPTUAL FRAMEWORK." International Journal of Health Services 42, no. 3 (2012): pp. 

485-98. Accessed June 7, 2021. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/45140291. 

SCHUFTAN, Claudio. "POVERTY AND THE VIOLATION OF HUMAN RIGHTS: A PROPOSED 

CONCEPTUAL FRAMEWORK." International Journal of Health Services 42, no. 3 (2012): pp. 485-98. 

Accessed June 7, 2021. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/45140291. 
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Sociální práva patří mezi práva, která jsou zanedbávaná. Měl by být kladen větší důraz 

na jejich vynucování.235 Nejedná se však pouze o problém chudších zemí, ale i vyspělé 

Evropy.236 

Co se týká věkové diskriminace, před rokem 2009 neexistoval v České republice žádný 

zákon, který by obsahoval ustanovení zakazující diskriminaci na základě věku, a to v obecné 

rovině. To se zlepšilo v roce 2009. Věkovou diskriminaci v České republice zakazuje 

antidiskriminační zákon, který je v platnosti od roku 2009.237 Česká republika také přijala akční 

plán týkající se starších osob. Tyto plány jsou v České republice přijímány od roku 2002, a to 

každých 5 let.238 

Akční plán se zabývá ochranou práv starších osob a zaměřuje se na okruhy, které zahrnují 

aktivní učení ve stáří, zaměstnávání pracovníků ve starším věku, dobrovolnickou činnost, 

spolupráci mezi generacemi, kvalitní životní podmínky pro seniory, zdravé stáří, ale také péči 

o seniory s omezenými možnostmi se o sebe postarat.239 

Kampaně zaměřené na zlepšování postavení starších osob se pokouší o zvýšení 

informovanosti týkající se problematiky starších osob. Kampaně by měly být zaměřeny také na 

vzdělávání soudců, pracovníků justice, pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách a na 

zvyšování povědomí veřejnosti o problému stáří a sociálního vyloučení.240 Je také třeba, aby 

existovaly dostupné služby pro seniory, kteří potřebují asistenci. Co se týče domácího násilí, 

této problematice by se také mělo být věnováno. Rovněž by měla být zvýšena spolupráce 

s neziskovým sektorem z důvodu zvýšení povědomí profesionálních pracovníků a široké 

veřejnosti o nepřijatelnosti špatného zacházení, zanedbávání a dalších forem týrání. Mělo by se 

více zabývat prevencí a nalézání možných řešení a zlepšování spolupráce. 

Rada Evropy zhodnotila dosažení těchto cílů tak, že všechny tyto cíle byly zákonnou 

úpravou, která byla přijata, naplněny.241 Pro léta 2019–2025 byl vypracován plán s názvem 

 
235 FERRAZ, Octavio L. M. "Poverty and Human Rights." Oxford Journal of Legal Studies 28, no. 3 (2008): pp. 

1. Accessed June 7, 2021. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/20185387. 
236 Diversity of social rights in Europe(S) : rights of the poor, poor rights: University Paris Ouest Nanterre - 

European University Institute Social Law Working Group. EUI [online]. 2010 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: 

https://cadmus.eui.eu//handle/1814/14739 
237 Evropská sociální charta. Česká republika. Dostupné z EUROPEAN SOCIAL CHARTER 18 th National 

Report on the implementation of the European Social Charter submitted by THE GOVERNMENT OF THE 

CZECH REPUBLIC. Council of Europe [online]. 2020, s. 78 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: 

https://rm.coe.int/rap-cha-cze-18-2020/1680a0bfe8. 
238 Tamtéž.  
239 Tamtéž. s. 79. 
240 Tamtéž.  
241 Tamtéž.  
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Strategie přípravy na stárnutí společnosti.242 Toto opatření nemá být zaměřeno pouze na 

seniory, ale na občany všech věkových kategorií. 

Podmínky pro stárnutí zajišťuje stát, kde je také velmi důležitá role samosprávních celků-

obcí a krajů, neziskové sféry, akademické sféry nebo také médií.243 Strategie se zabývá důchody 

a tím, zda jsou příjmy z důchodu pro osobu dostatečné. 

Osoby ve starším věku jsou skupinou, která je ohrožena chudobou.244 Pro starší osobu je 

nejdůležitějším příjmem důchod, přičemž důchod činí průměrně 82 % hrubých peněžních 

příjmů. U domácnosti bez pracujících členů je to kolem devadesáti procent.245 

Dokument vidí problém v tom, že v České republice má mnoho seniorů potíže s vysokými 

náklady na bydlení. Podíl nákladů z příjmu, které byly vydány na náklady na bydlení, je 

v České republice nad evropským průměrem.246 Tento problém má být řešen legislativou, která 

by měla zvýšit průměrné důchody. Dalším problémem je v České republice rozdíl mezi 

odměňováním žen a mužů. Ženy za svou práci dostávají v průměru o dvě desítky procent méně 

finanční odměny než muži, což způsobuje nerovnost, a také vyšší procento žen než mužů se 

musí spoléhat na pomoc okolí, co se týká finančních otázek.247 Ženy jsou také většinou 

osobami, které pečují o své blízké, pokud je třeba, a z tohoto důvodu mají mnohdy nižší 

důchod.248 

Strategie se také zaměřuje na starší osoby a hledání práce. Je obecně známo, že starší osoby 

jsou skupinou, která si hledá práci s většími obtížemi. Ke zlepšení hledání práce pomáhá 

starším osobám zvyšování vzdělání v oboru a také rekvalifikace. Do tohoto systému je 

zapojeno mnoho subjektů. Senioři mohou navštěvovat virtuální univerzitu třetího věku, 

konzultační střediska a také soukromá zařízení, která seniorům poskytují celoživotní 

vzdělávání.249 

Senioři také mohou trpět sociální izolací. Z dat získaných průzkumem vyplývá, že senioři 

nad 65 let tráví většinu svého volného času sledováním televize, a to téměř 40 % jejich volného 

 
242 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Strategie přípravy na stárnutí společnosti. STRATEGIE PŘÍPRAVY NA 

STÁRNUTÍ SPOLEČNOSTI 2019-2025. Mpsv.cz [online]. 2019, s. 8 [cit. 2021-4-22]. Dostupné z: 

https://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/08/Strategie-p%C5%99%C3%ADpravy-na-st%C3%A1rnut%C3%AD-

spole%C4%8Dnosti-2019-2025-ma_ALBSBADJYUA2.pdf 
243 Tamtéž. s. 5. 
244 Tamtéž.  
245 Tamtéž. s. 9. 
246 Tamtéž.  
247 Tamtéž. s. 10. 
248 Tamtéž. s. 17. 
249 Tamtéž. s. 18. 
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času, přičemž setkávání s přáteli a rodinou tráví pouze kolem 10 % jejich volného času. Je 

známo, že účastnění se společenských akcí a aktivitě v komunitě vede ke zvýšení kvality života 

seniorů. Senioři se mohou realizovat v rámci rodiny, sousedských vztahů nebo seniorských 

hnutí. 

Senioři na vesnici, mohou řešit nedostatek služeb, jako jsou např. lékárny, pošty apod.250 

Také senioři se zdravotním postižením se mohou setkat s nedostatkem bezbariérově 

přístupných míst.251 

Dalším problémem, se kterým se setkává mnoho seniorů, je věková diskriminace, jejíž 

zmírnění je nutné pro efektivní pomoc pracovníkům ve starším věku.252 Strategie také obsahuje 

desatero pro stárnutí.253 Desatero obsahuje 10 bodů, a to spravedlivé důchody, dostupnější 

a kvalitní sociální a zdravotní služby, dostupnější a bezbariérové bydlení pro seniory, 

dostupnější a bezbariérové bydlení pro seniory, podpora sandwichové generace a neformálních 

rodinných pečujících, příprava států na stárnutí společnosti, podpora rodiny a mezilidské 

vztahy, bezpečný život seniorů, boj proti násilí a tzv. šmejdům, zvýšení ochrany spotřebitele, 

celoživotní učení a aktivní stárnutí, bezbariérový veřejný prostor, osvěta a medializace tématu 

stárnutí.254 V tomto desateru vidím jako nejlepší body, které si dávají za cíl zvýšit starobní 

důchody, protože výše příjmů je důležitá pro udržení základního dobrého standardu životní 

úrovně. Také v bodě 2 považuji za důležitý cíl zvýšení kapacit personálu sociálních služeb 

a také zvýšení finančního ohodnocení tohoto personálu. Domnívám se, že zvýšení finančního 

ohodnocení přivede do tohoto povolání více lidí a také zvýší kvalitu služeb. V bodě tři je 

významným cílem budovat domovy pro seniory ve stylu domů komunitního typu, které by 

zahrnovaly i prostory pro vzdělávací a volnočasové aktivity. Jsem názoru, že samostatné 

komunitní domy pro seniory jsou lepším řešením pro seniory, kteří nepotřebují tak velkou 

asistenci a nejlépe přibližují seniory normálnímu stylu života. Bod čtyři obsahuje informace 

o neformálních pečujících a posílení terénních odlehčovacích služeb. Bod 5 vymezuje cíl 

zanalyzovat dopad stárnutí na jednotlivé složky státní správy a samosprávy. Bod 6 se zabývá 

podporem poradenských aktivit a podporou dobrovolnictví. Bod 7 se zabývá prevencí 

 
250 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Strategie přípravy na stárnutí společnosti. STRATEGIE PŘÍPRAVY NA 

STÁRNUTÍ SPOLEČNOSTI 2019-2025. Mpsv.cz [online]. 2019, s. 20 [cit. 2021-4-22]. Dostupné z: 
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kriminality, která je zaměřena na seniory. Senioři by měli být vzděláváni a informováni 

o nebezpečích, která jim hrozí a jak těmto nebezpečím čelit. Bod 8 si stanovuje za cíl 

podporovat centra celoživotního učení a zaměřit se na mezigenerační učení. Bod 9 se zabývá 

bezbariérovým přístupem ve veřejné dopravě pro osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace. Bod 10 popisuje osvětové medializační kampaně, které napomáhají zlepšit 

postavení a mediální obraz seniorů. Je plánováno každoroční zasedání vlády 

s celorepublikovými seniorskými organizacemi za účelem diskuze a řešení kvality 

socioekonomického postavení a kvality života seniorské populace v ČR.255 

Pokud zhodnotíme tuto strategii stárnutí ve vztahu k Evropské sociální chartě, tak tato 

strategie naplňuje, pokud tyto body jsou plněny, články Evropské charty, a to Článek 23 

Revidované charty a čl. 4 Dodatkového protokolu, který obsahuje právo starších osob na 

sociální ochranu.256 

Nepřímo tato strategie body, které si dávají za cíl nediskriminaci, bezbariérový přístup 

a vzdělávání seniorů pomáhají naplňovat i další články Charty, a to články 2–4 Charty, které 

upravují právo na práci, příznivé pracovní podmínky a spravedlivou odměnu za práci. 

Pokud bychom zhodnotili tuto kapitolu, tak se Česká republika vydala cestou přijímání 

méně restriktivních opatření než např. jiné země. Čeští senioři trpěli a trpí v době pandemie 

hlavně samotou, která mám dopad na jejich psychický stav. Čeští senioři se také potýkali 

s problémem zabezpečení základních potřeb při nákaze koronavirem. Tuto pomoc zajišťovali 

především jejich blízcí nebo nevládní organizace. S těmito problémy úzce souvisí plnění 

závazků s Evropské Úmluvy a Sociální Charty, protože stát musí seniorům zajistit takový 

standard života, aby nedošlo k porušení některého článku Úmluvy nebo Charty z důvodu 

vzniklé intenzity závažnosti situace nebo špatného zacházení. 

 
255 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Strategie přípravy na stárnutí společnosti. STRATEGIE PŘÍPRAVY NA 
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Závěr 

V práci jsem popsala dokumenty Rady Evropy týkající se starších osob. Dvěma 

nejdůležitějšími úmluvami jsou Evropská úmluva o lidských právech a Evropská sociální 

charta. Tyto dvě úmluvy jsou zaměřeny obecně na ochranu práv člověka. 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv je důležitá pro ochranu práv starších osob tím 

způsobem, že osoby mohou po vyčerpání všech vnitrostátních prostředků žalovat 

k Evropskému soudu pro lidská práva a stěžovat si na porušení některého z článku Úmluvy.257 

Na plnění závazků z Evropské sociální charty dohlíží Výbor sociálního zabezpečení.258 

K popisu nezávazných dokumentů jsem vybrala dokumenty, které nejvýstižněji popisují 

problémy, se kterými se starší osoby potýkají obecně, a se kterými se starší osoby potýkaly 

z důvodu nové pandemie koronaviru. Pro účely Rady Evropy není v dokumentech definována 

starší osoba podle věkové hranice, ale studiem dokumentů Rady Evropy a dokumentů 

Evropského soudu pro lidská práva můžeme zobecnit, že za starší osobu jsou považovány osoby 

starší 60 let. Starší osoby jsou skupinou, na kterou se Rada Evropy zaměřuje, protože procesem 

stárnutí se osoba stává zranitelnou. Dokumenty Rady Evropy se zabývají právy starších osob 

na sociální zabezpečení, právem na sociální ochranu, právy na přístup k sociálním službám 

a mezigeneračními konflikty a jejich zmírněním.259 

Dokumenty Rady Evropy týkající se starších osob se v letech 2020 a v roce 2021 zabývaly 

problémy spojenými s digitalizací, ale především novou pandemií koronaviru a jejím dopadem 

na starší osoby.260 
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Z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva plyne, že stát musí seniorům zajistit 

standard a zacházení, aby nedošlo k překročení únosné míry tohoto standardu zacházení. 

Takové zacházení by mohlo být nazváno špatným zacházením a být takové intenzity, že by 

soud dospěl k závěru, že byl porušen některý článek Úmluvy. Tento přístup jsme viděli při 

rozhodování Evropského soudu o lidských právech, který vždy zkoumal intenzitu zacházení 

a intenzitu situace v každém jednotlivém případě.261 

Myslím si, že Rada Evropy jako mezinárodní organizace by měla přijmout dokument – 

závaznou úmluvu, která by byla přímo určena na ochranu práv starších osob jako zranitelné 

skupiny, neboť tak udělaly jiné mezinárodní organizace 262a také se domnívám, že by se zvýšila 

efektivita ochrany práv starších osob. Inspirací pro články této úmluvy by mohly být úmluvy 

týkající se starších osob africké a inter americké unie a také nezávazné dokumenty Rady Evropy 

týkající se starších osob. 

Tato práce si dala také za cíl odpovědět na otázku, jak českému seniorovi prospívá členství 

České republiky v Radě Evropy, a jaký význam pro českého seniora mají dokumenty Rady 

Evropy týkající se starších osob. Jsem toho názoru, že nezávazné dokumenty Rady Evropy 

určitě napomáhají zlepšení situace starších osob, protože jsou vodítkem pro státy, jaké 

problémy řešit a na jaké otázky se zaměřit. Těmito dokumenty se inspirují mnohé státní 

i nestátní organizace. 

Také si myslím, že právníci těchto organizací jsou povětšinou znalí v této problematice 

a jsou také v kontaktu se skutečným životem, tak, jak přichází problémy, jež je třeba řešit, 

reflektují problémy směrem ke státu, což ovlivňuje přijímání legislativy. Tyto organizace 

mnohdy pracují přímo se seniory v terénu a jsou s nimi v kontaktu, takže se dozví, jaké 

problémy senioři aktuálně řeší, takřka, jak se říká, z první ruky. 263 264 

 
261 Např. Larioshina vs. Rusko, zkoumání namítaných sociálních podmínek stěžovatele.  
262 OAS. Interamerická úmluva o právech starších osob, čl. 2, definice pojmů, tamtéž. 

Africká unie. Protokol týkající se práv starších osob.Dostupné z Protocol on the rights of older persons in 

Africa. Au.int [online]. [cit. 2021-3-29]. Dostupné z: https://au.int/sites/default/files/treaties/36438-treaty-0051_-

_protocol_on_the_rights_of_older_persons_e.pdf 

 

263 Např. organizace Centrum pro lidská práva a demokracii, web : Centrum pro lidská práva a 

demokracii [online]. 2020 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://www.centrumlidskaprava.cz/ 
264 Organizace Charita. Web: Pomáháme seniorům v období nouzového stavu. Oblastní charita Žďár n. 

Sázavou [online]. 2020 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://zdar.charita.cz/pomahame-seniorum-v-obdobi-

nouzoveho-stavu/ a také Např. Organizace Krása pomoci. Web: Nadace Krása pomoci. Krasapomoci.cz [online]. 

2020 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://www.krasapomoci.cz/ 
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Evropský soud pro lidská práva řešil pouze několik málo případů týkajících se českých 

seniorů. 265 Tato ochrana je nejvyšší soudní ochranou a její plnění je vymahatelné na členském 

státu Rady Evropy. Dle mého názoru, rozsudky Evropského soudu pro lidská práva mají mimo 

své závazné povahy pro členský stát z něhož stěžovatel pochází, také doporučující precedenční 

povahu pro soudy, které řeší obdobné případy ve státech, které jsou členy Rady Evropy, neboť 

Evropský soud pro lidská práva má postavení významné právní autority.  

Pokud bych zhodnotila přínos systému Rady Evropy pro starší osoby a členství České 

republiky v této mezinárodní organizaci, tak tento přínos není zanedbatelný. Dokumenty Rady 

Evropy týkající se starších osob jsou významnou pomocí pro lidská práva starších osob 

a závazky, které Česká republika přijala z Evropské Úmluvy o lidských právech a z Evropské 

sociální charty, jsou velkou pomocí pro zlepšení situace českých seniorů. 

 
265 Např. Rozsudek ve věci Golha vs. Česká republika ze dne 26. května 2011, stížnost č. 051/06…případy 

z České republiky týkající se seniorů jsou popsány v bodu 4.2 této práce 

Rozsudek ve věci Andrle vs. Česká republika ze dne 17. února 2011, stížnost č. 6268/08. 

Odmítnutá stížnost ve věci Vokoun vs. Česká republika, Milatová a ostatní vs. Česká republika, stížnost č. no. 

20728/05. 
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