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Tato disertační práce se zaměřuje na zkoumání zákazu diskriminace v 

evropském systému ochrany l idských práv založeném Úmluvou o ochraně  

l idských práv a základních svobod (dále jen „Evropská úmluva“), ve kterém 

Evropský soud pro l idská práva (dále jen „Evropský soud“) jakožto 

mezinárodní soudní orgán přezkoumává individuální stížnosti  prot i  

smluvním státům. Zákaz diskriminace opírající se o zásadu rovnosti  

představuje fundamentální princip ochrany l idských práv, který je součástí 

všech dů leži tých mezinárodních instrumentů  ochrany l idských práv i  

moderních právních řádů  jednotl ivých států .  Všechny právní systémy jsou 

však také nevyhnutelně  založeny na nejrůzně jších rozl išeních, tř íděních a 

klasif ikacích vlastních moderním společnostem a samy tak nezamyšleně  

vytvářejí  př í leži tost i  k diskriminaci.  Problém zákazu diskriminace pak 

ovšem spoč ívá ve stanovení hranice,  kdy je rozdílné zacházení 

ospravedlnitelné a kdy j iž nikol iv. Hledání této hranice se v perspektivě  

rozhodovací praxe Evropského soudu dále t ransformuje v otázku míry 

diskrece soudce a jej ího omezování př iměřeně  doložitelnými hledisky př i  

posuzování důvodnosti  diskriminace.  

 

Za účelem řešení tohoto problému si Evropský soud vytvoř i l  – v podobě  

závazné osnovy argumentace, kterou musí obsahovat odůvodnění rozhodnutí  

– soubor kri téri í  (tzv. ant idiskriminační test),  na základě  kterých rozhoduje 

o tom, kdy se jedná o ospravedlnitelné a kdy o nepř ípustné rozdílné 

zacházení. Rozhodnutí Evropského soudu př i jatá na základě  apl ikace tohoto 

antidiskriminačního testu mají č ini t  jeho rozhodování jednak transparentní a 

současně  do urč i té míry předvídatelná, neboť  by mě la nabízet vodítka pro 

občany v jurisdikci  č lenských států  Rady Evropy, č lenské státy a jej ich 

vrcholné soudní instance, jakým způsobem bude Evropský soud porušování 

zákazu diskriminace posuzovat. 



 

Nepřekvapivou skutečností je,  že rozhodnutí Evropského soudu př i jatá na 

základě  použit í  ant idiskriminačního testu jsou často kri t izována jak v 

odborné l i teratuře, tak ze strany disentujících soudců .  Neurč i tost a složitost 

diskriminace je tot iž značná. Je určovaná asymetri í  perspektiv osob, které 

„ jen“ rozl išují  a osob, které jsou dle vlastního posouzení objektem 

diskriminujícího rozl išení. Navíc musí být  násobena nepřeberným množstvím 

situací proměnl ivých l idských záležitostí  a kulturními rozdíly národních 

společností.  Kromě  toho interpretace a apl ikace zákazu diskriminace 

obsažená v rozhodnutích Evropského soudu nenabízejí a ani nemohou 

nabízet jednoznačná vodítka, jakým způsobem bude Evropský soud 

porušování zákazu diskriminace posuzovat př ímo, ale každý se k nim musí 

dopracovávat jej ich kri t ickou interpretací.  S ohledem na tuto skutečnost  

prezentuje tato práce právě  systematickou kri t ickou interpretaci rozhodnutí 

Evropského soudu. Základní výzkumná otázka této disertační práce se však 

týká toho, jak stávající podoba ant idiskriminačního testu př ispívá k 

transparentnosti  rozhodovací praxe, jak dostupně  a jaká vodítka apl ikace 

antidiskriminačního testu nabízí a v neposlední řadě ,  právě  vzhledem k časté 

kri t ice rozhodnutí Evropského soudu, jaké faktory je třeba vzít  v potaz př i  

hodnocení judikatury Evropského soudu o stížnostech na porušení zákazu 

diskriminace.  

 

Na základě  kval i tat ivní obsahové analýzy normativního vyjádření a zejména 

interpretace a apl ikace zákazu diskriminace v systému založeném Evropskou 

úmluvou rozhodnutí Evropského soudu odhaluje tato disertační práce 

ustálenou typizovanou argumentaci1 a z ní vyplývající pravidla rozhodování 

obsažená v meritorních rozhodnutích Evropského soudu o stížnostech na 

porušení zákazu diskriminace. Výsledné nálezy pak tato disertační práce 

uspořádává tak,  aby poskytovaly ucelený rozbor pojetí  zákazu diskriminace 

a antidiskriminačního testu apl ikovaného Evropským soudem a umožni l y 

jeho hodnocení a zamyšlení se nad budoucím vývojem zákazu diskriminace.  

                                                 
1  Typizovanou argumentací se v této práci rozumí taková argumentace, ze které je možné vyvodit obecná 
pravidla, která jsou v budoucnu aplikovatelná na další podobné případy, tj. mají precedenční potenciál. Jinými 
slovy za typizovanou argumentaci jsou považovány normativní věty, tedy věty, které jsou použitelné na další 
obdobné případy. 



 

Na antidiskriminační test Evropského soudu je v této práci pohlíženo 

z perspektivy respektování zásadní neurč i tost i  a složitost i  l idských 

záležitostí ,  s níž zákaz diskriminace soudce konfrontuje. Antidiskriminační 

test Evropského soudu omezuje diskreci soudců  tak, že j i  č iní  úč innou, 

neboť  nejenže standardizuje postup př i  posuzování stížností  na porušení 

zákazu diskriminace, ale také zároveň  takto stanovuje oblast i ,  kde 

rozhodnutí ve věci není (popř .  nemě lo by být) apl ikací ustáleného pravidla,  

ale musí se zde uplatňovat soudcovské uvážení, jehož autori ta je odvozována 

od rozhodování Evropského soudu v senátu. Př ispívá tak k předej i t í  

arbit rárnost i  a nepředvídatelnost i  rozhodování, ale tuto nepředvídatelnost 

nevylučuje úplně ,  protože mechanické rozhodování podle předem 

nastavených konkrétních pravidel by neslouži lo spravedlnost i  mimo j iné i  

proto, že by mohlo být diskriminuj ící.  Takto kumulat ivně  napomáhá 

ustavovat ant idiskriminační kulturu jednání evropských společností.  Př ínos 

Evropského soudu k takovéto celoevropské kultuře, resp. jeho nedostatek 

může být proto hlediskem, kterým můžeme poměřovat závažnost nálezů  

analýz této disertační práce.  

Z této perspektivy viděno si zasluhují  pozornost  níže uvedené problémy 

spjaté s posuzováním stížností  na porušení zákazu diskriminace Evropským 

soudem:  

 

(a) problémy spjaté s ant idiskriminačním testem spoč ívající v obtížnosti  

vyvodit  obecná pravidla ovládající  apl ikaci  urč i té fáze testu (např .  

obtížnost rozeznat př i  současné v některých př ípadech „velkorysé“ 

apl ikaci ambit testu, kde leží hranice mezi porušením ve spojení  

s některým právem zakotveným v Evropské úmluvě  a kdy se jedná o 

př ípad, který je mimo jej í  rozsah č i  obtížnost vyvodit  z apl ikace testu 

př iměřenosti  obecně jší  vodítka, co konsti tuuje př iměřenost  nebo jej í  

nedostatek); 

(b) nedůkladnost  př i  apl ikaci ant idiskriminačního testu, t j .  neodůvodněné 

nedodržení zásad antidiskriminačního testu nebo neuvedení 

odpovídající argumentace; 



(c) nedostatek principiální argumentace oprot i  př í l iš pol i t ické argumentaci  

př i  odůvodňování některých rozhodnutí;  

(d) impl ici tní odklon od dosavadní ustálené judikatury bez řádné 

argumentace. 

 

Vedle výše uvedeného je nutno dále upozornit  na další pot íže spjaté spíše 

s procedurální stránkou přezkumu stížností  na porušení zákazu diskriminace, 

a to konkrétně :  

 

(a) ne zcela zřetelný současný status č lánku 14, když postup př i  přezkumu 

č lánku 14 není v řadě  nově jších př ípadů  v souladu s dosud ustálenými 

pravidly vyplývajícími ze subsidiárního postavení č lánku 14;  

(b) ne zcela dostatečné vyjasnění pravidel  týkajících se přesunu důkazního 

břemene; 

(c) vyžadování př í l iš  př ísného standardu dokazování „nade vší  

pochybnost“ v některých př ípadech tvrzené diskriminace. 

 

Na základě  analýzy postupu Evropského soudu př i  posuzování stížností  na 

porušení č lánku 14, prezentuje tato disertační práce potíže, které vyvolává 

konstrukce i  apl ikace jednotl ivých částí ant idiskriminačního testu, které 

však považuje za nutnou kompenzaci za vyšší míru předvídatelnost i  postupu 

Evropského soudu, kterou tento test př ináší. Na druhé straně  poukazuje na 

skutečnost, že některé z výše uvedených problémů  ant idiskriminačního testu 

by se mohlo podař i t  zmírnit ,  a t ím i  př ispě t  k vě tší  přesvědč ivost i  

judikatury, pokud by Evropský soud prostřednictvím více typizované 

argumentace nastavi l  obecně jší  pravidla svého postupu. Řadu nedostatků  

judikatury nicméně  pokládá tato práce za spjaté spíše s nedůkladností  

Evropského soudu př i  apl ikaci stávajícího antidiskriminačního testu, nikol iv 

za problém jeho konstrukce. Vě tší  důkladnost  př i  apl ikaci  

ant idiskriminačního testu a transformaci  úvah soudců  do rozsudku považuje 

za nástroj vedoucí  ke zvýšení autor i ty rozhodnutí Evropského soudu. 

S ohledem na „nedůvěryhodnou lehkost“ ,  se kterou jsou někdy kri t izována 

rozhodnutí Evropského soudu, apeluje tato práce na skutečnost , aby př i  

hodnocení judikatury Evropského soudu bylo bráno v potaz, že př ípady, 



které rozhoduje, představují  často et icky i  pol i t icky vel ice kontroverzní 

otázky a že Evropský soud je vystaven nelehkému úkolu spoč ívajícím ve 

schopnosti  ref lektovat společenské změny a aktuální převládající hodnoty ve 

státech Rady Evropy, neboť  zákaz diskriminace je oblastí ,  které se ve velké 

míře dotýká změna společenských postojů  v dynamicky se vyví jej ících 

společnostech. Inspirována Dworkinem akcentuje tato práce nutnost více 

principiální argumentace oprot i  argumentaci pol i t ické.  

 

Z hlediska budoucnosti  vývoje zákazu diskriminace poukazuje tato práce na 

vhodnost vyjasnění rozsahu apl ikace č lánku 14 a jeho statusu ve svě t le 

nově jší  judikatury. Ve vztahu k Protokolu č .  12 zdůrazňuje, že je obtížné 

odhadnout jeho další osud, neboť  dokud se počet rat i f ikujících států  nezvýší,  

nelze očekávat,  že bude mít  tento protokol možnost hrát  významně jší  rol i  v  

rámci ochrany před diskriminací.  Vedle problému paradoxně  „dvourychlostní  

ochrany před diskriminací“ v rámci Rady Evropy, kterou zavádí, upozorňuje 

na skutečnost, že Protokol č .  12 př ináší rozšíření záběru zákazu 

diskriminace, které tento zákaz ještě  více „zneurč i ťuje“.   

 

Akceptaci nepř ímé diskriminace Evropským soudem hodnotí jako zásadní 

posun v judikatuře Evropského soudu, má však za to,  že j i  nelze bez dalšího 

přeceňovat, neboť  s  jej í  apl ikací je spojena řada otázek, na které dosud 

Evropský soud neposkyt l  jasnou odpověď .  Ve vztahu k pozit ivním opatřením 

pak konstatuje, že k nim Evropský soud projevuje č ím dál vě tší  vstř ícnost.  

 

Analýza zákazu diskriminace v judikatuře Evropského soudu prezentovaná 

v této disertační práci ukazuje, že Evropský soud bezesporu významně  

napomohl mnoha obě tem diskriminace a pozit ivně  ovl ivni l  judikaturu i  

legislat ivu v č lenských státech Rady Evropy. Praxi Evropského soudu je 

proto třeba považovat za úctyhodné úsi l í  dotvářející  kulturu vztahů  

k j inakostem druhých.  

 


