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Úvod 

Postavenie človeka v spoločnosti je permanentne živou témou. Otázka rovnosti ľudí 

a s ňou súvisiaci princíp rovnakého zaobchádzania je a aj naďalej ostane aktuálnou 

problematikou a domnievam sa, že túto tému nie je možné definitívne vyriešiť 

a uzavrieť. Jedným z dôvodov je jej tesné prepojenie s vývojom myslenia ľudí 

v spoločnosti. Hranica medzi jednaním, ktoré ešte spadá pod  rovnaké zaobchádzanie 

a naopak takým, ktoré obsahuje prvky diskriminácie je veľmi tenká a neostrá a často 

daná aj odlišným vnímaním otázky rovnosti a diskriminácie v rôznych kultúrach. Každá 

jedna kultúra má svoje historické korene a tradície z ktorých vyplýva ich rozdielny 

pohľad na danú problematiku. Schopnosť vedieť rozlíšiť a zadefinovať diskrimináciu od  

prirodzenej formy nerovnosti medzi ľuďmi tak predstavuje neľahkú úlohu. 

 V posledných desaťročiach sa v dôsledku dynamického vývoja spoločnosti 

vyskytol značný nárast nových druhov diskriminácie. Pre zachovanie spoločnosti je 

dôležité, aby  jednotlivé štáty a medzinárodné spoločenstvá na tento fakt včas a 

adekvátne reagovali. Problematika antidiskriminácie využíva viacero nástrojov, medzi 

ktoré spadajú aj  konkrétne legislatívne nástroje. Antidiskriminačné normy existujú 

nielen na národnej, ale aj regionálnej a medzinárodnej úrovni, kde sa predovšetkým po 

skončení druhej svetovej vojny  stal princíp rovnosti ústrednou zásadou mnohých 

medzinárodných dokumentov. V mojej diplomovej práci sa pokúsim o definíciu 

a charakteristiku základných pojmov, ktoré sa viažu k tejto problematike, najskôr 

z hľadiska medzinárodných dokumentov a následne z hľadiska ich uplatnenia vo 

vnútroštátnych predpisoch Slovenskej republiky.. 

 Diplomovú prácu som rozdelila do šiestich kapitol, ktoré sa ďalej členia na 

jednotlivé podkapitoly v závislosti od rozsahu problematiky, na ktorú sa zameriavanú. 

Prvá kapitola je venovaná ľudským právam. V tejto časti charakterizujem ľudské práva, 

načrtnem ako sa myšlienka ľudských práv vyvíjala od antickej doby až do súčasnej 

podoby. Na záver kapitoly rozoberiem problematiku pojmu a univerzalizmu ľudských 

práv. V nasledujúcej kapitole sa zameriam na rovnosť a diskrimináciu v obecnom 

význame. Pokúsim sa zadefinovať tieto pojmy a jednotlivé typy rovnosti 

a diskriminácie. V najrozsiahlejších dvoch častiach mojej práce obrátim svoju 
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pozornosť na antidiskriminačné právo na medzinárodnej a regionálnej úrovni. Obsahom 

tretej kapitoly je pôsobenie OSN, nástroje a formy akými Organizácia spojených 

národov usiluje o presadenie rovnosti a zákazu diskriminácie. Predstavím 

najdôležitejšie dohovory a medzinárodné právne akty, ktoré boli prijaté OSN alebo 

niektorou z jej pridružených organizácií upravujúce zákaz diskriminácie. Štvrtá kapitola 

sa rovnako týka antidiskriminačnej problematiky, v tomto prípade však z pohľadu Rady 

Európy. Predmetom môjho záujmu bude predovšetkým Európsky dohovor o ochrane 

ľudských práv a slobôd, konkrétne čl. 14 Dohovoru, ktorý má zásadný význam pre 

poskytovanie ochrany pred diskrimináciou medzi primárnymi normami európskeho 

práva. Dohľad nad dodržiavaním záväzkov stanovených Dohovorom a protokolmi patrí 

do kompetencie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý predstavuje kontrolný 

mechanizmus. Popíšem najskôr obecný postup Súdu po podaní sťažnosti, následne sa 

zameriam na postup Súdu v prípade podanej sťažnosti podľa čl. 14 na porušenie zákazu 

diskriminácie. Vysvetlím, ako v praxi Súd aplikuje antidiskriminačný test za účelom 

zistenia, či v konkrétnom prípade bol zo strany štátu porušený zákaz diskriminácie. 

Súčasne s  popisom uvediem konkrétne prípady, o ktorých Európsky súd pre ľudské 

práva počas svojho fungovania rozhodoval.    

Piata kapitola pojednáva antidiskriminačnom práve vo vnútroštátnych 

predpisoch Slovenskej republiky. Zameriam sa na zákony, ktoré sú z hľadiska danej 

problematiky najvýznamnejšie a princíp rovnakého zaobchádzania explicitne zakotvujú 

vo svojom texte. Zaberať sa budem taktiež aj otázkou, aký dopad majú normy prijaté na 

medzinárodnej a regionálnej úrovni na vnútroštátnu úpravu antidiskriminačného práva. 

Záver mojej práce je venovaný medzinárodnoprávnym záväzkom Slovenskej republiky, 

ktoré vyplývajú z jej členstva v Organizácii spojených národov a v Rade Európy. 

 V diplomovej práci používam metódy analýzy, komparácie a zovšeobecnenia. 

Obsiahnuté informácie som vo veľkej miere čerpala z primárneho práva 

medzinárodných organizácií. V posledných dvoch kapitolách vychádzam z právnych 

predpisov prijatých Slovenskou republikou a ako zdroj som využila aj rozhodnutia 

súdov a iné relevantné informácie dostupné na internetových stránkach.  

Diplomová práca odpovedá právnemu stavu k  5 .12. 2013 
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1 Ľudské práva 

Ľudské práva predstavujú jeden z mála pojmov, ktoré vo vývoji spoločnosti zohrali 

veľmi dôležitú úlohu a súčasne boli zdrojom nekonečných teoretických, ideologických a 

politických sporov.
1
 Vývoj myšlienok ľudských práv a slobôd, rovnako ako aj ich 

ochrany nachádzame už v dávnej histórii a do dnešnej podoby prešla mnohými 

zmenami. Úvahy o ľudských právach majú niekoľko rozmerov, predovšetkým čo sa 

týka ich zdrojov, vzťahov medzi jednotlivými právami alebo stále pretrvávajúceho 

konfliktu, či je možné považovať ľudské práva za univerzálne alebo sa rôznia 

v závislosti od jednotlivých kultúr sveta. 

  Dnešná koncepcia  ľudských práv z pohľadu dejín politickej filozofie vznikla na 

pôde osvietenskej prirodzenoprávnej doktríny.
2
 Táto teória v súčasnosti pôsobí viac-

menej len v podvedomí ako nezdôvodnený základ. Podľa tejto vízie práva vznikajú 

v prírodnom „pre-sociálnom“ stave a existujú  tak ešte pred vznikom štátu a zákonmi.
3
 

Filozofia ľudských práv však siaha omnoho hlbšie do histórie a zaslúži si krátke 

priblíženie.  

1.1 Filozofické zdroje ľudských práv 

Pojem prirodzené právo predstavuje jeden z klasických produktov antiky,  rozpracovaný 

gréckymi filozofmi a dotváraný rímskymi právnikmi.
4
 Aristoteles vo svojej Etike 

Nikomachovej
5
 tvrdí, že základom všetkých racionálnych systémov spravodlivosti je 

prirodzený morálny poriadok. Tento prirodzený morálny poriadok predstavuje 

legitimačné kritérium pre všetky právne poriadky vytvorené človekom. Rozlišoval 

medzi prirodzeným právom, ktoré je podľa neho nezávislé na ľudskom ustanovení a je 

všade rovnaké, a zákonmi, ktoré sú výsledkom ľudského uvažovania alebo hlasovania.  

                                                 
1
 Šturma, P. Pojem a teorie lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, str. 7.  

2
 Hohoš, L. „Filozofick zdroje ľudských práv a ich aktuálna interpretácia“. In: Ľudské práva a právny 

status na prelome tisícročí. Bratislava: Veda, 1999, str.63.  
3
 Krejčí, O. Lidská práva. Kamil Kamařík-Professional Publishing, 2011,str. 15.  

4
 Hohoš, L. „Filozofické zdroje ľudských práv a ich aktuálna interpretácia“. In: Ľudské práva a právny 

status na prelome tisícročí. Bratislava: Veda, 1999, str. 70 
5
 Aristoteles (384-322) bol gréckym mysliteľom, ktorý ovplyvnil vývoj prirodzenoprávnej teórie 

v prostredí západného kresťanstva..K jeho najvýznamnejším dielam patrí Etika Nikomachova, ktorá 

pojednáva o etike. 
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Na úvahy Aristotela  nadviazali stoický myslitelia.
6
 Prirodzené právo je podľa stoickej 

filozofie stotožnené s vecným poriadkom stanoveným božstvom. Zdrojom morálky je 

rozumná božia vôľa. Prameň, v ktorom sa prejavuje je prirodzeným morálnym zákonom 

a odráža sa v zákonoch pozemských. Prirodzený zákon všetkých zaväzuje k tomu, aby 

sa riadili Božou vôľou, čím vzniká myšlienka o spoločenstve spojeného spoločnou 

univerzálnou morálkou.
7
 Spoločnosť v stredoveku nebola chápaná ako dobrovoľné 

združenie rovnoprávnych ľudí. Do popredia vystupovala predstava veľkého organizmu, 

ktorý je výsledkom stvoriteľského zámeru Boha a každý v ňom má pevne určenú 

pozíciu.  

Obdobie renesancie a humanizmu  prináša nový pohľad na človeka a jeho miesto 

v spoločnosti. Kladie dôraz na  individualizmus a sebarealizáciu jednotlivca. Na toto 

hnutie nadväzuje osvietenstvo v 18. storočí, ktoré je zlomové v oblasti ľudských práv. 

Novým rozmerom v porozumení ľudských práv predstavuje učenie predstaviteľa 

kontraktualizmu Thomasa Hobbsa. Vo svojej teórií zastáva názor, že človek nie je 

svojou prirodzenosťou spoločenská bytosť. V prirodzenom stave je v podstate človek 

živočích, ktorý bojuje o vlastné prežitie. V tomto stave majú všetci právo na všetko a 

„človek človeku je vlkom“.
8
 Ľudia sa vzdali predovšetkým z obavy o holý život svojich 

nárokov a uzavretím spoločenskej zmluvy sa združili v štát. Thomas Hobbes o 

prirodzenom práve v pravom zmysle hovorí až po uzavretí spoločenskej zmluvy, 

spolunažívanie ľudí pred tým sa riadilo prírodnými, teda mravnými zákonmi.  Anglický 

mysliteľ John Locke tento názor zmierňuje.
9
 Prirodzený zákon podľa Locka platil už 

pred uzavretím zmluvy. Po jej uzavretí je človek poriadený len takej zákonodarnej 

moci, ktorá bola zmluvou zriadená.
10

 Spoločenskú zmluvu považuje za prostriedok, 

ktorým sa ľudia spájajú k ich efektívnejšej ochrane. Tak vzniká štát s mocenským a 

                                                 
6
  Významný predstaviteľ stoicizmu bol Cicero, rímsky mysliteľ a štátnik. Svoje učenie o prirodzenom 

zákone zhrnul do spisu De republica. Jeho výrok Ubi societas, ibi ius môžeme chápať tak, že kde je 

spoločnosť, tam platia prirodzené práva. Z tohto dôvodu prirodzené práva sprevádzajú existenciu ľudskej 

spoločnosti dodnes. 
7
  Fagan, A. Human rights [online]. [citované 5.11.2013]. Dostupné z: http://www.iep.utm.edu/h/hum-

rts.htm 
8
 Výrok Thomasa  Hobbsa z jeho diela De cive (O občanu). 

9
 John Locke (1632-1704) patril k predstaviteľom  liberalizmu. K jeho najvýznamnejším dielam patrí  

Dve pojednania o vláde. 
10

 Sousedík, Svoboda a lidská práva, Vyšehrad, 2010, str. 89 a násl. 

http://www.iep.utm.edu/h/hum-rts.htm
http://www.iep.utm.edu/h/hum-rts.htm
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výkonným aparátom.
11

 Prijatie nových teórií o štáte a prirodzených ľudských právach 

na konci 18. storočia pripravili priestor pre buržoáznu revolúciu a vznik 

konštitucionalizmu v Európe. Stavovský poriadok je považovaný za prežitok, ľudia sa 

postupne vymaňujú zo spoločenských a politických zväzkov, ktoré obmedzujú voľnosť 

a rovnosť človeka. Veľká idea ľudských práv sa konkretizuje v Americkej revolúcii 

(1772) a vo Francúzskej revolúcii, ktorých cieľom bolo nastoliť rovnosť a voľnosť 

človeka, v nutnom prípade aj za pomoci násilia. 
12

 K najvýznamnejším dokumentom 

týkajúcich sa ľudských práv tejto epochy patria bezpochyby Deklarácia nezávislosti 

Spojených štátov amerických (1776) a Deklarácia práv človeka a občana, ktorá je 

výsledkom francúzskej revolúcie.
13,14 

Nasledujúce dve storočia boli obdobím budovania pozitivizmu. Realizácia 

ľudských práv v štátnych zákonoch v 19. storočí sa stáva charakteristickým znakom 

európskeho ústavného vývoja. V tomto procese došlo k  premene pôvodného obsahu 

deklarácií práv - základné práva sa už nepovažovali natoľko za prejav nadčasových a 

vrodených práv človeka, ale za prostriedok štátu, ktorým štát vedie svojich občanov 

k slobode. Jednotlivci požadovali od štátu občianske práva, chápané ako súhrn 

prirodzených práv, ktoré človek mal, avšak ich dodržiavanie nedokázal sám presadiť, 

pretože bol príliš slabý.
15

 To vyžadovalo zakotvenie týchto práv v ústavách. Všeobecné 

deklarácie bez zákonných prevádzacích pravidiel strácali význam. Čiastočné potlačenie 

záujmu o prirodzený pôvod ľudských práv neznamenal, že v tejto oblasti nenastal 

žiadny pokrok. Výsledkom právneho pozitivizmu v druhej polovici 19. storočia je 

napríklad prijatie Ženevských dohovorov v roku 1864.
16,17

  

                                                 
11

 Machalová, T. Úvod do právní filozofie: (základní pojmy). Brno: Masarykova univerzita, 1998, str. 68-

71. 
12

 Pinz, J. „Filozofický základ iurum naturalum et iurum humanorum“. In: Ľudské práva a právny status 

na prelome tisícročí. Bratislava: Veda, 1999, str.87. 
13

 Deklarácia nezávislosti je základný politický dokument, ktorým  Spojené štáty vyhlásili nezávislosť od 

Británie. Podpísaná bola 4. júla 1776 počas Americkej vojny o nezávislosť. 
14

 Deklarácia práv človeka a občana (fr. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) bola deklarácia 

o ľudských právach, ktorú prijalo Ústavodarné národné zhromaždenie v roku1789. Už v prvých článkoch 

odmietla feudálne rozdelenie ľudí podľa príslušnosti ku stavom platné niekoľko storočí a proklamovala 

medzi všetkými stavmi rovnosť. 
15

 Hanuš, J. Lidská práva: nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2001, str.15 a násl.  
16

 Sudre, F. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Brno: Masarykova univerzita, 1997, str. 30.  
17

 Podstatou Ženevských protokolov je ochrana ľudských práv kombatantov, nevinných civilistov a 

ochrana menšín, ktorá bola prevedená tzv. menšinovými zmluvami. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Deklar%C3%A1cia_nez%C3%A1vislosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Americk%C3%A1_vojna_za_nez%C3%A1vislos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudsk%C3%A9_pr%C3%A1va
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavodarn%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_zhroma%C5%BEdenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/1789
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V 20. storočí sa problematika ľudských práv stala súčasťou medzinárodnej 

politiky. Do popredia vystupuje ochrana individuálnych práv na úrovni medzinárodných 

spoločenstiev. Prvé kroky medzinárodných záruk ľudských práv sú spojené 

s dohovormi prijatými na pôde Spoločnosti národov v medzivojnovom období.
18

 

Výrazný pokrok vpred v ochrane ľudských práv na globálnej úrovni nastal po roku 1945 

a bol reakciou na druhú svetovú vojnu. Na medzinárodnej úrovni sa začal formovať 

systém  inštitúcií a noriem ľudských práv priamo s globálnym charakterom, spoločne 

s procedúrami, ktoré slúžili ku kontrole ich plnenia. Tento režim ľudských práv často 

vyžaduje dohľad nad jedincom, v dôsledku čoho sa čiastočne narušuje klasický význam 

medzinárodného práva verejného a koncepcia nedotknuteľnosti suverenity štátu. Jadro 

medzinárodného režimu ľudských práv tvorí Všeobecná deklarácia ľudských práv 

prijatá v roku 1948 a je oprávnene považovaná za obecný štandard v oblasti 

rešpektovania ľudských práv.
19

 Vývojom ochrany ľudských práv na medzinárodnej 

úrovni v období po druhej svetovej vojne sa budem podrobnejšie venovať 

v nasledujúcich kapitolách. 

1.2 Problematika pojmu ľudské práva  

Terminológia pojmu ľudských práv sa vyznačuje istou nestálosťou a roztrieštenosťou. 

Názory na pojem sa rozchádzajú v jednotlivých  filozofických prístupoch k pojmu, 

rovnako aj v právnych dokumentoch, v ktorých sú zakotvené. Obecne sa pojem „ľudské 

práva“ používa v širšom než len v právnom zmysle. Keď vychádzame z filozofických 

základov a prirodzenoprávnych teórií, dospejeme k záveru, že tento pojem nemôže byť 

plne nahradený inými pojmy ako „základné“ alebo „občianske“ práva. V právnom 

zmysle predstavujú ľudské práva súhrn subjektívnych práv jednotlivcov stanovený 

v národných ústavách a medzinárodnoprávnych dokumentoch o ľudských právach.
20

 

Národné listiny základných práv spolu s medzinárodnými zmluvami vyjadrujú zmluvný 

                                                 
18

 Napr.  Dohovor o otroctve z roku 1926, v ktorom sa zmluvné strany zaviazali brániť obchodu s ľuďmi 

a „usilovať,  aby bolo čo najrýchlejšie potlačené otroctvo vo všetkých jeho podobách.“ 
19

 Krejčí, O. Lidská práva. Kamil Kamařík-Professional Publishing, 2011, str.23-25.  
20

 Šturma, P. Pojem a teorie lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, str.7 a násl. 
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konsenzus o tom, že práva v nich obsiahnuté budú verejnou mocou rešpektované a budú 

plniť funkciu garanta pred zásahmi zo strany tretích osôb.
21

   

1.3 Univerzalizmus ľudských práv  

Aj napriek pokrokom dosiahnutých na pôde medzinárodných  spoločenstiev v ochrane 

ľudských práv v povojnovom období je problematika univerzalizmu ľudských práv 

sporná. Naďalej ostáva nevyriešená otázka, či je možné považovať ľudské práva za 

univerzálne, pokiaľ pre niektoré štáty predstavujú medzinárodné katalógy ľudský práv 

len minimálne záväzky a zaručujú vyššie štandardy a na druhej strane, iné štáty majú 

problém zaistiť čo i len minimálny štandard práv obsiahnutý v medzinárodných 

inštrumentoch. Podľa Viedenskej deklarácie prijatej na Svetovej konferencii o ľudských 

právach, „ všetky ľudské práva sa odvodzujú z dôstojnosti a hodnoty vlastnej ľudskej 

bytosti, ľudská bytosť je centrálnym subjektom ľudských práv a základných slobôd, a 

preto by mala byť hlavným beneficientom  a mala by sa aktívne podieľať na realizácii 

týchto práv a slobôd…“ 
22

 Kľúčový význam má ustanovenie, podľa ktorého všetky 

ľudské práva sú univerzálne, nedeliteľné, vzájomne podmienené a prepojené.
23

 

Univerzalizmus ľudských práv podporujú prirodzenoprávne teórie západného 

myslenia, ktoré mali veľký vplyv na koncepciu ľudských práv univerzálnej povahy a 

právny pozitivizmus. Právny pozitivizmus vychádza z princípu zmluvných záväzkov, 

ktoré na seba štáty prevzali ratifikáciou  medzinárodných zmlúv o ľudských právach a 

zo záväzkov Charty OSN podporovať „obecnú úctu k ľudským právam a základným 

slobodám“.
24

 Kritické teórie univerzalizmu sa odvolávajú na prepojenie obsahu 

ľudských práv s konkrétnymi historickými podmienkami a tradíciami, podľa ktorých sa 

postavenie jedinca odlišuje v závislosti od kultúry národa, ktorého je súčasťou. Takýto 

výklad by však nemal smerovať k záveru, že na ľudské práva majú nárok ľudia žijúci v 

 západných kultúrach, zatiaľ čo iným sú upierané. Univerzalizmus je možné presadiť 

nielen prostredníctvom zásady zvrchovanej rovnosti štátov a dodržiavania 

                                                 
21

  Hanuš, J. Lidská práva: nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2001, str.56.  
22

 Vienna Declaration [online]. [citované 5. 11.2013]. Dostupné z: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=621771  
23

 Viedenská deklarácia bola prijatá na Svetovej konferencii o ľudských právach v roku 1993. 
24

 Charta OSN [online]. [citované 5. 11.2013]. Dostupné z: http://www.un.org/en/documents/charter/ 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=621771
http://www.un.org/en/documents/charter/
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medzinárodných záväzkov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť štátu rešpektovať 

medzinárodne uznaný štandard ľudských práv, ale aj cestou budovania konsenzu. 

Vydať sa touto cestou by predstavovalo pre jednotlivé národy možnosť uchovať si svoju 

kultúru jedinečnej povahy. Do akej miery však táto stratégia bude úspešná pri 

presadzovaní univerzalizmu ľudských práv ukáže až budúcnosť.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Šturma, P. Pojem a teorie lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, str.10 a násl. 
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2 Rovnosť a diskriminácia  

Rovnosť nie je a priori pojmom právnym, ale je abstraktnou kategóriou a predstavuje 

určitý spoločenský ideál. Snahy zachytiť tento ideál v právnej podobe sú však početné. 

Problematika rovnosti ľudí, respektíve jej premietnutie v práve má svoje korene už 

v antickej dobe, v ktorej sa myslenie ľudí začína obracať k človeku ako ľudskej bytosti 

zodpovednej za svoje činy. Klauzulu rovnosti obsahujú všetky dokumenty týkajúce sa 

ľudských práv, či už na medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni. 
26

 Presná definícia 

rovnosti je náročná, takmer nemožná úloha. Dôvodom je skutočnosť, že tento termín sa  

viaže predovšetkým k politickému, filozofickému či morálnemu výkladu, ktorý je  

závislý na veľa faktoroch premenlivých v mieste a čase. Požiadavky  kladené na 

rovnosť sa tak menili spolu s tými, ktorí o nej vytvárali predstavy.
27

 

2.1 Historický vývoj vo vnímaní pojmu rovnosť 

Od antickej doby patrí princíp rovnosti k základným predstavám všetkých právnych 

kultúr.
28

 Aj keď princíp rovnosti v gréckej právnej kultúre zaznamenal výrazný pokrok, 

o naplnení rovnosti medzi ľuďmi  v praxi  ešte nemôžeme hovoriť.
29

 Gréci poznali  

formálny význam  rovnosti, ktorý sa prejavoval vo forme práva hovoriť rovnoprávne na 

sneme, v rovnosti vo voliteľnosti do úradov, ale uplatňovala sa len na občanov.
30

 

Postavenie otrokov v antike bolo zdôvodnené ich vrodenou menejcennosťou 

a iracionálnosťou. Myšlienka rovnosti v moderných európskych dejinách sa zrodila 

v období osvietenstva v 18. storočí.
31

  

Osvietenstvo je zlomovým obdobím v dejinách, v ktorom sa postupne pretrhávajú 

feudálne väzby a rovnosť sa stáva organizujúcim princípom v spoločnosti. Prvý 

                                                 
26

 Fredman, S. Antidiskriminačné právo. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007,str.1.  
27

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.  Rovnost a diskriminace. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 3 a násl.. 
28

 Štangová, V.  Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 

41. 
29

 Napr. Aristoteles bol predstaviteľ  vrcholného obdobia gréckej filozófie. Jeho úvaha o formálnej 

rovnosti je postavená na základnej premise: „Spravodlivo znamená všetkým rovnako.“ Možno ju chápať 

ako „Rovnakému rovnako, odlišnému odlišne.“  Z tejto jeho úvahy vyplýva, že  sa má zaobchádzať 

rovnako s formálne rovnakými subjektmi v rovnakých situáciách. 
30

 Sládeček, V. „Rovnost a zákaz diskriminace“ . In:  Sborník příspěvků z konference k připravované 

rekodifikaci občanského zákoníku, Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, str. 93  
31

 Štangová, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 

str.41. 

javascript:open_window(%22/F/711IBKNKLGCFGAV85624DJAMTPI61XY2P98MFFDL1N1V54TGL2-16879?func=service&doc_number=000507597&line_number=0040&service_type=TAG%22);
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dokument, v ktorom bola  rovnosť  zakotvená je francúzska Deklarácia práv človeka 

a občana, ktorá vyzdvihuje rovnosť v čl. 1, „Ľudia sa rodia slobodní a rovní 

v dôstojnosti a právach.“
32

 Tento dokument mal veľký význam pre ďalší vývoj 

v Európe, pretože striktne odmietal poddanstvo a iné formy závislosti či nerovnosti 

medzi ľuďmi. V Spojených štátoch amerických je dokladom významu rovnosti jej 

zakotvenie v preambule Deklarácie nezávislosti z roku 1776, „Všetci ľudia sú stvorení 

ako seberovní. Stvoriteľ ich obdaril istými neodňateľnými právami, medzi nimi je život, 

sloboda a budovanie šťastia." 
33

 Štrnásty dodatok k Ústave Spojených štátov síce 

zaručuje rovnakú zákonnú ochranu všetkým, ktorí spadajú do jurisdikcie štátu, „ žiadny 

štát nemôže nikomu kto spadá do jurisdikcie štátu odoprieť rovnakú zákonnú ochranu.“, 

následne však Najvyšší súd vo svojej judikatúre vyslovil nutnosť segregácie osôb rôznej 

farby pleti, známu ako „ oddelení ale rovní.“ 
34,35

 

2.2 Rovnosť a jej delenie 

 Rovnosť vo formálnom význame 

 Rovnosť v materiálnom význame 

 Rovnosť príležitostí 

 Rovnosť výsledkov 

V nasledujúcich riadkoch v stručnosti charakterizujem jednotlivé typy  rovnosti. Len 

pre úplnosť podotýkam, že uvedené členenie nie je jediné možné a vyčerpávajúce. Na 

rovnosť môžeme nahliadať z rôznych uhlov pohľadu. Jednotlivé typy nemajú 

univerzálnu platnosť, ale vzťahujú sa k určitej spoločenskej situácii.
36

 V prípade 

                                                 
32

 Originálne znenie čl. 1Deklarácie práv človeka a občana: „Les hommes naissent et demeurent libres et 

égaux en droit.“ Tento článok bol zaradený do viacerých európskych ústav a doVšeobecnej deklarácie 

ľudských práv a slobôd. 
33

 Originálne znenie preambule Deklarácie nezávislosti: „All persons born or naturalized in the United 

States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein 

they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of 

citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without 

due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.“ 
34

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.  Rovnost a diskriminace. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 4. 
35

 Kľúčové rozhodnutie Navyššieho súdu Spojených štátov amerických. Supreme Court of The United 

States. Plessy v. Ferguson [online]. [citované 5.11.2013]. Dostupné z: 

http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0163_0537_ZS.html 
36

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.  Rovnost a diskriminace. Praha: C.H. Beck, 2007, str.10.  

javascript:open_window(%22/F/711IBKNKLGCFGAV85624DJAMTPI61XY2P98MFFDL1N1V54TGL2-16879?func=service&doc_number=000507597&line_number=0040&service_type=TAG%22);
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0163_0537_ZS.html
javascript:open_window(%22/F/711IBKNKLGCFGAV85624DJAMTPI61XY2P98MFFDL1N1V54TGL2-16879?func=service&doc_number=000507597&line_number=0040&service_type=TAG%22);
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aplikácie kategórie rovnosti na rôzne ciele v rôznych konceptoch, nájdeme viaceré 

členenie rovnosti.
37

  

2.2.1 Rovnosť vo formálnom význame 

Východiskom formálnej rovnosti je predpoklad: rovnakému rovnako, odlišnému 

odlišne. V tomto prípade sú jednotlivci rovnakí, prinajmenšom zrovnateľní. Dôležité je 

podotknúť, že formálna rovnosť nezohľadňuje osobnosť alebo sociálny pôvod 

jednotlivcov, zaujíma sa iba o rovnosť de iure. Jedná sa o rovnosť statickú, ktorá je 

konštantná v čase a priestore. V praxi sa často vyskytuje v oblasti procesného práva, 

kedy sa aplikuje totožné pravidlo na všetkých zrovnateľných jedincov.
38

 Formálna 

rovnosť má význam pri odstraňovaní osobných predsudkov, je však nutné ju prepojiť 

s materiálnejším prístupom.
39

  

2.2.2 Rovnosť v materiálnom význame 

Materiálna rovnosť znamená nielen rovnosť zákonnú (de iure), ale aj reálnu (de facto). 

Následné vzájomné porovnanie týchto dvoch rovín by malo viesť k prípadnej korekcii 

aplikovaného pravidla, ktoré síce de iure splňuje požiadavky rovnakého zaobchádzania, 

de facto však spôsobuje nerovnosť a vo svojich dôsledkoch je v podstate diskriminačné. 

Na rozdiel od formálneho poňatia rovnosti zohľadňuje aj vzdelanie, schopnosti, 

možnosti a sociálne aspekty jednotlivcov.
40

  

2.2.3 Rovnosť príležitostí  

Rovnosť príležitostí je inak nazývaná aj rovnosť v prístupe a je podskupinou materiálnej 

rovnosti. Materiálny význam rovnosti príležitostí vyžaduje prijatie takých opatrení, aby 

jednotlivci v spoločnosti mali rovné šance splniť kritéria pre prístup k určitým statkom. 

Rovnosť nie je možné dosiahnuť, pokiaľ ľudia majú „odlišné štartovacie pozície.“ 
41,42

 

                                                 
37

 Napr.  rovnosť v prístupe ku zdrojom, rovnosť vplyvu, rovnosť dopadu a iné. 
38

 Napr. Ustanovenie § 106 odst. 2 soudního řádu správního,  „Kasační stížnost musí být podána do dvou 

týdnů po doručení rozhodnutí.“  Táto lehota platí pre všetkých rovnako. 
39

 Fredman, S. Antidiskriminačné právo. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007, str.10.  
40

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.  Rovnost a diskriminace. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 17.  
41

 Fredman, S. Antidiskriminačné právo. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007, str.13.  
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Cieľom aplikácie rovnosti príležitostí je prvotne diagnostika rozdielov medzi 

jednotlivcami prostredníctvom predbežných opatrení a až následne postaviť jedincov na 

rovnakú štartovaciu čiaru. Neobmedzuje sa iba na konštatovanie nerovnosti, ale usiluje 

o jej elimináciu. V praxi zvyčajne vyžaduje aktivitu zo strany verejnej moci. 
43

 

2.2.4 Rovnosť výsledkov 

Rovnosť výsledkov je možné v istom slova zmysle považovať za protipól  rovnosti 

formálnej, pretože zatiaľ čo u formálneho požiadavku nie je vôbec relevantný konečný 

výsledok, v prípade rovnosti výsledkov predstavuje jadro skúmania. Môže sa jednať 

buď o hodnotenie výsledkov v konkrétnom prípade ad hoc alebo hodnotenie zamerané 

na určitú skupinu. Na rozdiel od formálnej rovnosti, ktorá je založená na 

individualizme, rovnosť výsledkov zohľadňuje pozadie jednotlivca, jeho príslušnosť 

k určitej skupine a vyžaduje celkové výsledky zastúpenia danej skupiny v spoločnosti. 

Sama o sebe ešte nevyžaduje pozitívne opatrenia zo strany verejnej moci v prospech 

znevýhodnenej skupiny. Poskytuje morálne zdôvodnenie pre takéto opatrenia a ich 

prijatie  je následne politickým rozhodnutím, ktoré usiluje o  dosiahnutie  porovnateľnej 

distribúcie výsledkov.
44

 

2.3 Diskriminácia  

Obecne možno diskrimináciu charakterizovať ako úmyselné alebo nedbalostné  

rozlišovanie, vylúčenie, obmedzenie či zvýhodnenie určitých jedincov na základe 

diskriminačného dôvodu.
45

 Môže spočívať nielen v konaní, ale aj v opomenutí. 

Základné atribúty diskriminácie v obecnom slova zmysle sú v prvom rade  rozdielne 

zaobchádzanie s jednotlivcami, za druhé isté diskriminačné kritérium, na základe 

ktorého k rozdielnemu zaobchádzaniu dochádza. Častým prejavom diskriminácie je 

                                                                                                                                               
42

 Napr. Deti zo sociálne znevýhodnených menšín sa len veľmi ťažko prispôsobia vyučovaniu na škole 

v situácii, keď nastupujú so slabou znalosťou jazyka, v ktorom vyučovanie prebieha. 
43

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.  Rovnost a diskriminace. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 18-19.  
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neopodstatnené zvýhodnenie iných osôb, ktoré by inak výhody nezískali, v dôsledku že 

znevýhodnenie iného jednotlivca alebo skupiny osôb.
46

  

 

Diskriminačné dôvody sú obsahom jednotlivých právnych predpisov a v 

priebehu antidiskriminačnej  histórie môžeme sledovať vývoj ich rozsahu a významu. 

K základným a dodnes dôležitým diskriminačným dôvodom ako je pohlavie, rasa, farba 

pleti alebo náboženstvo sa v dôsledku politických konfliktov a triednych bojov 

začiatkom 20. storočia rozšírili diskriminačné kritériá o národnosť, sociálny  pôvod, 

majetok či politické presvedčenie. V povojnovom období, kedy postupne ubúdalo 

triednych bojov a politický konfliktov, spoločnosť začala čeliť novým sociálnym 

problémom, ktoré rýchlo naberali na intenzite. Tie preniesli dôraz na doposiaľ 

nepoužívané diskriminačné dôvody, akými sú napríklad, sexuálna orientácia, vek, 

zdravotné postihnutie. V posledných rokoch sa čím ďalej častejšie objavujú prípady tzv. 

viacnásobnej diskriminácie. Jedná sa o situácie, kedy je jedna osoba diskriminovaná na 

základe viacerých diskriminačných dôvodov súčasne. Najčastejšie sa jedná 

o kombináciu diskriminačného dôvodu pohlavia a rasy, nie sú však vylúčené iné 

diskriminačné kritériá.
47

 

 

2.3.1 Diskriminácia z právneho pohľadu 

V právnom zmysle sa pod diskrimináciou nerozumie akékoľvek rozlišovanie, ale 

situácie, kedy právny poriadok určitého štátu vytvára nerovnosť vo výkone 

subjektívnych práv a povinností. Tak napríklad sledovanie legitímneho cieľa nespadá 

pod  zakázanú diskrimináciu. Obecné kritérium pre určenie, či sa jedná o diskrimináciu 

neexistuje a súdy sa zvyčajne riadia obecným zákazom diskriminácie stanoveným 

v ústavných normách. Určenie, či sa jedná o diskrimináciu je prenechané buď ústavnej 

judikatúre alebo sú zakázané dôvody ústavne formulované a sudca má určitý priestor, 

ako v danej veci rozhodne. Zvyčajne je v každom ústavnom systéme zákaz 

diskriminácie spojený s výkonom základných práv a slobôd. Keďže neexistuje jednotný 

                                                 
46

 Napr. Ženy v minulosti nedisponovali volebným právom, v dôsledku čoho boli muži zvýhodnení v 

presadzovaní svojich cieľov bez obmedzenia inými požiadavkami a záujmami než svojimi vlastnými. 
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 Koldinská, K. Gender a sociální právo: rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 

Praha: C.H.Beck, 2010, s. 17.  
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prístup k definícii diskriminácie, nie je ani stanovené jednotné kritérium pre jej 

rozdelenie a do úvahy tak prichádza členenie diskriminácie z niekoľkých uhlov 

pohľadu. Základným členením je rozlišovanie pozitívnej a negatívnej diskriminácie. 

Negatívnu diskrimináciu môžeme ďalej členiť na priamu a nepriamu.
48

 

2.3.2 Pozitívna diskriminácia 

Pozitívna diskriminácia spočíva v rozdielnom zaobchádzaní s určitými osobami, pričom 

však nesleduje zhoršenie ich postavenia. Práve naopak, prijíma opatrenia v ich 

prospech, aby následne došlo k odstráneniu neopodstatnených rozdielov. Môže sa 

jednať o rozdiely vo veku, pohlaví, v zdravotnom stave a iné. 
49

 

2.3.3 Negatívna diskriminácia  

Podstatou negatívnej diskriminácie je nevýhodné zaobchádzanie s konkrétnou osobou 

v porovnaní s inými, ktoré je výsledkom jednania na základe niektorého 

diskriminačného dôvodu bez toho, aby bol tento postup  rozumne odôvodnený. Ďalej sa 

delí  na priamu a nepriamu. 

2.3.3.1 Priama diskriminácia 

Pod pojmom priama diskriminácia sa rozumie taký typ regulácie, kedy je s určitým 

jedincom alebo skupinou jedincov zaobchádzané v zrovnateľnej situácii menej výhodne 

v porovnaní so zrovnateľnou skupinou. Priamou diskrimináciou je teda konanie, ktorým 

niekto priamo znevýhodňuje určitú osobu pre jej určitú vlastnosť alebo danosť. Jedná sa 

o priťažujúcu okolnosť z pohľadu daného jedinca a s ohľadom na právne predpisy je 

takéto jednanie neospravedlniteľné.
50

 

2.3.3.2 Nepriama diskriminácia 

Koncept nepriamej diskriminácie je podstatne zložitejší v porovnaní s priamou 

diskrimináciou. Vychádza z premisy, že isté pravidlo, ktoré sa javí navonok neutrálne, 

má v praxi na istú skupinu ľudí nerovný dopad. Tí sú následne určitým spôsobom 
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 Štangová,V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství a 
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znevýhodnení v porovnaní s ostatnými. Nepriama diskriminácie je vymedzená veľmi 

široko, preto vyžaduje aj skúsenosti interpreta ešte pred samotným procesom 

interpretácie určitého pravidla. Iracionálna interpretácia by mohla mať dramatické 

následky v podobe obmedzenej možnosti regulácie ľudskej aktivity. Kühn rozlišuje 

medzi dvoma  subtypmi nepriamej diskriminácie. Prvý z nich zahŕňa situácie, kedy 

obecná norma síce pôsobí na všetkých adresátov rovnako, ale jej príliš široká 

formulácia spôsobuje, že na niektoré osoby dopadá prísnejšie.
51

 Druhý subtyp sa 

vzťahuje na prípady, kedy právna norma stanoví výnimky z obecnej regulácie, ktoré 

neprimerane postihnú určitú skupinu ľudí.
52
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 Príkladom takejto normy môže byť povinnosť školských uniforiem, väčšiny populácie sa táto norma 

nedotýká, inak tomu môže byť v prípde náboženských  minorít, ktoré majú prísne modely obliekania. 
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3 Rovnosť a zákaz diskriminácie na medzinárodnej úrovni 

V nasledujúcich dvoch kapitolách diplomovej práce sa predovšetkým zameriam na 

formy a spôsoby ochrany ľudských práv v medzinárodných vzťahoch, ktoré sa vytvárali 

v období po roku 1945 a prebiehajú na úrovni medzinárodných organizácií a súčasne 

aj na regionálnej úrovni. V rámci regiónov sa zameriam na túto problematikou 

konkrétne v rámci Rady Európy, keďže pre rozsah danej témy by nebolo možné 

vyjadriť sa ku viacerým regiónom a inštitúciách v nich pôsobiacich. Na začiatok 

podotýkam, že vývoj v oblasti ochrany ľudských práv prebieha nepretržite, neustále sa 

objavujú a sprístupňujú nové zdroje, ktoré sa viažu k danej problematike a je tak 

pravdepodobné, že v najbližšej dobe môžeme očakávať určité kvalitatívne zmeny. 

Medzinárodné vzťahy boli oblasťou, kde sa sformuloval koncept ľudských práv 

a nadobudol niekoľkonásobne väčšiu silu ako doposiaľ. Presadzovanie ľudských práv 

v tomto období sa stalo politickou stratégiou predovšetkým západných štátov, v rámci 

ktorých sa ľudské práva stali vôbec najvýznamnejšou hodnotou, ktorá je chránená 

právnymi normami. Prijatím medzinárodných dohovorov o ľudských právach sa človek 

stal subjektom medzinárodného práva verejného rovnako ako štáty a medzinárodné 

organizácie. 

Za začiatok modernej medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv sa spravidla 

považuje obdobie po skončení 2. svetovej vojny. Je reakciou medzinárodného 

spoločenstva na rozsah udalostí, ktoré prebiehali počas vojny predovšetkým vo 

fašistickom Nemecku, sprevádzané masovým vyvražďovaním nielen politických 

odporcov, ale aj  príslušníkov istých rasových a etnických skupín.
53

 Prvým podnetom 

k ochrane práv a zákazu diskriminácie ako reakcia na dané skutočnosti bolo prehlásenie 

Spojených národov z 1. januára 1942, ktoré uvádza, že úplné víťazstvo nad nepriateľom 

je nevyhnutné „ k obrane života, slobody, nezávislosti, rovnako ako aj k ochrane 

ľudských práv a spravodlivosti vo vlastnej aj iných krajinách.“ 
54

 Ponaučenie 

z minulosti sa odrazilo v povojnovej dobe v obozretnom prístup štátove voči takým 

krajinám, ktoré odopierali svojim občanom základné práva a postupovali voči nim 
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pokračovať v spoločnom boji proti mocnostiam . 



24 
 

agresívne. Jeden z dôvodov tohto  prístupu bola obava, aby sa násilie a agresia štátov 

nepreniesla aj do zahraničnej politiky a títo agresori by tak predstavovali hrozbu pre 

svoje okolie. 
55

       

3.1 Organizácia spojených národov 

Organizácia Spojených národov (ďalej OSN) je historicky prvou plne funkčnou  

medzivládnou organizáciou s univerzálnym zameraním, ktorá zasahuje do všetkých 

dôležitejších oblastí medzinárodnej politiky.
56

 Predstavuje globálne fórum pre 

rokovanie členských štátov a predkladanie návrhov na medzinárodný konsenzus  v 

záležitostiach významnej problematiky medzinárodného práva. Vytvára príležitosti 

k tomu, aby štáty mohli zdieľať svoje názory a pozície na všetky závažné témy 

dotýkajúce sa medzinárodných vzťahov.
57

 Ako samostatný subjekt medzinárodného 

práva vznikla v októbri 1945, kedy vstúpila v platnosť jej zakladajúca listina, Charta 

OSN. Podmienkou platnosti bolo uloženie  ratifikačnej listiny všetkými piatimi veľmoci 

a väčšinou ostatných signatárskych štátov.
58

 Primárnym účelom jej vzniku bolo 

udržanie bezpečnosti a mieru vo svete. Medzi ďalšie hodnoty, ktoré sú základným 

stavebným prvkom organizácie patria: 

 právo a spravodlivosť  

 ľudské práva  

 sebaurčenie národov a demokracia  

 priaznivé životné prostredie  

 ekonomický a sociálny blahobyt 
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56
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 Joyner, CH. C. The United Nations and international law. Cambridge: Cambridge University Press, 
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25 
 

3.1.1 Charta OSN 

Charta je zakladajúcim  právnym nástrojom OSN a je všeobecne považovaná za 

normatívny základ súčasného medzinárodného práva.
59

 Charta bola prijatá na 

medzinárodnej konferencii Spojených národov v San Franciscu v roku 1945. Aj keď 

neochota veľmocí neumožnila začlenenie „medzinárodnej listiny práv“ priamo do jej 

textu, obsahuje odkaz na ľudské práva  hneď v preambule a nasledujúcich  úvodných 

článkoch. V jej obsahu sú vytýčené základné ciele Organizácie spojených národov, 

ktorá usiluje o zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvíjanie priateľských 

vzťahov medzi národmi založených na rešpektovaní zásad rovnoprávnosti a práva 

národov na sebaurčenie, ďalej o spoluprácu pri riešení medzinárodných, ekonomických, 

sociálnych, kultúrnych a humanitárnych otázkach, spoluprácu pri podporovaní ľudských 

práv a základných slobôd pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo 

náboženstva a koordináciu spoločných krokov, ktorými národy smerujú k naplneniu 

spoločných cieľov.
60

 

Svoje ciele OSN plní aj prostredníctvom medzinárodných odborných organizácií 

pridružených k OSN, z ktorých každá má špeciálne kompetencie.
61

 Dôvodov pre 

vytvorenie týchto pridružených organizácií či agentúr bolo niekoľko, spomedzi nich 

spomeniem napríklad uľahčenie medzinárodnej spolupráce v rámci menšieho celku či 

zrýchlenie procesov, ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie vyššej kvality spoločenského 

života v určitej oblasti. Z konečného hľadiska sa systém medzinárodnej spolupráce stal 

prehľadnejším. Pod záštitou OSN, jej organizácií a agentúr boli prijaté najdôležitejšie 

medzinárodné dohovory v oblasti diskriminácie a práva na rovnaké zaobchádzanie.  

Podrobnejšiu charakteristiku jednotlivých dohovorov, o ktoré sa jedná uvediem  neskôr. 

Zásady, ktorými sa má OSN a jej členské štáty riadiť pri snahe dosiahnuť vyššie 

uvedené ciele, vytvárajú jadro medzinárodného práva. Majú všeobecný charakter a ich 

normotvorná sila kogentných noriem je porovnateľná s vnútroštátnym právom.
62,63 

Jedná sa hlavne o zásadu zvrchovanej rovnosti, poctivého plnenia záväzkov prijatých 
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Chartou, mierového urovnania sporov, zákazu hrozby silou a iné zásady uvedené v čl. 2. 

Okrem formulácie cieľov a zásad Charta formuje OSN aj po stránke funkčnej 

a inštitucionálnej. Konštituuje celý rad orgánov, ktorých úlohou je zabezpečiť 

presadenie jej zásad v praxi. Jedným z najvýraznejších úspechov OSN v rámci jej 

pôsobenia je vytvorenie uceleného komplexu právnych noriem, ktoré sa vzťahujú na 

ochranu ľudských práv. Len ťažko by sme našli inú oblasť, v ktorej by bola OSN 

rovnako „plodná“ ako v prípade ochrany ľudských práv (ďalej ĽP) zakotvenej 

v medzinárodných dokumentoch. Ochrana ľudských práv je jedným zo základných 

cieľov, ktoré si Organizácia stanovila v  Miléniovej deklarácii v roku 2000.
64

 

Kompilácia nástrojov na ochranu ĽP zahŕňa  niekoľko desiatok  dohovorov, deklarácii a 

iných dokumentov prijatých na pôde OSN. Tieto nástroje sú rôzne, na jednej strane 

môžeme hovoriť o veľmi úzko zameraných odporúčaniach, na druhej strane boli taktiež 

prijaté záväzné dokumenty obsahujúce širokú škálu práv ekonomických, sociálnych, 

politických či občianskych, vrátane mechanizmov, ktoré zaisťujú ich ochranu. Tento 

komplex noriem je univerzálny a medzinárodne uznávaný. V rámci svojich aktivít OSN  

permanentne podporuje vlády členských štátov pri  naplňovaní týchto noriem v praxi. 

Väčšinu dokumentov prijíma Valné zhromaždenie na odporučenie jedného z hlavných 

výborov po dôkladnom prerokovaní. Dôležité štandardy sú prijímané aj v rámci 

špecializovaných agentúr  pridružených OSN alebo Hospodárskou a sociálnou radou.  

V oblasti ochrany ľudských práv sa činnosť OSN vyvíjala v 3 základných 

fázach. V prvej fáze, v období, ktoré nasledovalo po vzniku organizácie sa aktivita OSN  

primárne koncentrovala na definovanie práv jednotlivcov, stanovenie zásad 

a štandardov („standard settings“).
65

 Druhá etapa  sa týkala monitorovania  ľudských 

práv v konkrétnych oblastiach, otvorenej diskusie na údajné porušovanie práv v týchto 

oblastiach a odporučenia prostriedkov, ktoré by dané štáty mali implementovať 

s cieľom naplniť základné ľudské práva . Tretia fáza je obdobím vytvárania 
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mechanizmov zameraných na efektívnejšiu implementáciu prijatých noriem. Patrí sem 

vymenovanie „nezávislých odborníkov“, tzv. rapporteurs či skupín aktivistov, ktorí 

monitorujú a vyšetrujú porušovanie ľudských práv v teréne a podávajú správy o situácii 

v danej lokalite.
66

 Táto agenda je predmetom činnosti viacerých orgánov OSN, výrazný 

podiel však majú predovšetkým následné inštitúcie: Valného zhromaždenie (konkrétne 

sociálny, humanitárny a kultúrny výbor), Rada OSN pre ľudské práva, Úrad vysokého 

komisára OSN pre ľudské práva a Hospodárska a sociálna rada.
67

 

3.1.2 Rada OSN pre ľudské práva 

Rada je právnym nástupcom Komisie pre ľudské práva. Prevzala povinnosti komisie 

a taktiež zodpovednosť spojenú s prácou Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské 

práva. Jej sídlom je Ženeva, kde funguje ako stály orgán. Zasadania Rady OSN pre 

ľudské práva (ďalej RĽP) sa konajú pravidelne aspoň trikrát do roka, vrátane hlavného 

zasadnutia.
68 

Vytvorenie RĽP v roku 2006 bolo jedným z reformných opatrení OSN, 

ktoré bolo prevedené na základe rezolúcie Valného zhromaždenia.
69

, ktorá je 

základným kameňom poskytujúcim RĽP potrebné prostriedky pre posudzovanie otázok 

týkajúcich sa ľudských práv a pre následné prijímanie rozhodnutí. 

 Činnosť Rady by mala predovšetkým spočívať v promptnej reakcii na hrubé 

porušovanie ľudských práv a vyhľadávanie vhodných, inovatívnych spôsobov nápravy. 

Odporúčania RĽP by v praxi mali viesť ku konkrétnym zlepšeniam v nevyhnutných 

situáciách. Taktiež úzko  spolupracuje s jednotlivými vládami členských štátov, 

regionálnymi organizáciami, národnými inštitúciami, ktoré sa angažujú v oblasti 

ľudských práv, a rovnako aj s verejnosťou.
70

 Aktivita RĽP sa zameriava na tematické 

okruhy akými sú boj proti rasizmu, diskriminácii, ochrana práv detí, žien, menšín či 
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zdravotne postihnutých osôb. V rámci jej činnosti plnia dôležitú úlohy expertné 

mandáty. Jedná sa o systém osobitných procedúr, tzv. Special Procedures, účelom 

ktorých je zaistiť efektívnejšiu ochranu jednotlivých práv. Systém nezávislých 

expertov pre oblasť ľudských práv je hlavným prvkom v rámci činnosti OSN na poli 

ľudských práv a pokrýva takmer všetky oblasti - občianske, kultúrne, politické, 

ekonomické, sociálne a iné práva.
71

 

 

3.1.3 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva  

Funkcia vysokého komisára pre OSN bola ustanovená na základe rezolúcie Valného 

zhromaždenia OSN v roku 1993. Vysoký komisár má hlavnú zodpovednosť za aktivity 

OSN v oblasti podpory a ochrany ľudských práv. Je oprávnený vyvíjať iniciatívu  

v prípadoch závažného porušenia ľudských práv a to bez nutnosti explicitného mandátu 

od iného politického orgánu. Plnenie úloh zaisťuje Úrad Vysokého komisára pre ĽP. 

Priority úradu sú obsiahnuté v Akčnom pláne a v pláne riadenia Úradu vysokého 

komisára pre konkrétne časové obdobie.
72

 Zo základných priorít môžeme vyzdvihnúť 

aktivity zamerané na integráciu ľudských práv, podpora štátov k  ratifikácii 

a implementácii dohovorov, ktoré sa týkajú ľudských práv, poskytovanie poradenstva v 

oblasti ľudských práv iným orgánom a zaistenie prístupu k informáciám. Pri realizácii 

svojich cieľov spolupracuje s vládami členských štátov a s inými medzinárodnými, 

regionálnymi a nevládnymi organizáciami. 

3.2 OSN a normatívne zakotvenie rovnosti a zákazu diskriminácie 

Keďže aktivity prebiehajúce na pôde OSN sú veľmi rozsiahle a rôznorodé, 

pravdepodobne jediný možný spôsob, ktorým si môžeme vytvoriť aspoň v hrubých 

rysoch predstavu o tom ako sa OSN podieľa na boji proti diskriminácii a súčasne tak na 

ochrane ľudských práv je uvedenie stručného  prehľadu nástrojov OSN, ktoré sa tejto 

problematiky dotýkajú. Medzi najvýznamnejšie dokumenty prijaté v rámci OSN, ktoré 

sa vzťahujú k problematike rovnosti medzi ľuďmi a zákazu diskriminácie patria  
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 Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948)  

 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966)       

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966)  

 Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie 

(1965) 

 Dohor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979) 

 Dohovor o boji proti diskriminácii v oblasti vzdelania (1960) 

 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006)
73 

 

Ďalšie významné dohovory zmluvného charakteru prijaté OSN, ktoré sa 

zameriavajú na súvisiacu problematiku sú napríklad Dohovor o právach dieťaťa (1989), 

Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu 

či trestaniu (1984), Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich 

pracovníkov a členov ich rodín (1990), Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb 

pred nedobrovoľným zmiznutím (2006). Dôležitú úlohu v medzinárodných vzťahoch 

zohrávajú aj dokumenty OSN, ktoré nemajú zmluvný charakter, príkladne 

Medzinárodné pravidla pre zaobchádzanie s väznenými osobami (1957), Základné 

princípy nezávislosti súdnictva (1985) či Súhrn zásad na ochranu všetkých 

zadržovaných či väznených osôb (1988).  

Základ ľudskoprávneho komplexu noriem tvorí už vyššie spomínaná Charta OSN 

a Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948), ktoré v priebehu pôsobenia OSN boli 

postupne rozširované o ďalšie dokumenty. V súčasnosti môžeme tvrdiť, že pokrývajú 

takmer všetky oblasti spoločenského života (práva žien, detí, telesne a duševne 

postihnutých osôb, ochranu menšín a iných ohrozených skupín...). Vďaka aktivitám 

v rámci OSN majú v súčasnej dobe tieto skupiny práva, ktoré ich chránia pred rôznymi 

formami diskriminácie, ktoré boli v minulosti považované v mnohých spoločnostiach za 

bežný jav. Rozšírenie práv sa dosiahlo najmä prelomovými rozhodnutiami Valného 
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zhromaždenia, ktoré zaistili a presadili ich všeobecnú platnosť, súlad s rozvojom 

a demokratizáciou.
74

  

3.2.1 Všeobecná deklarácia  ľudských práv (1948) 

Všeobecná deklarácia ľudských práv (ďalej VDĽP) patrí medzi základné nástroje na 

ochranu ľudských práv v rámci OSN a predstavuje vôbec prvý inštrument obecného 

charakteru, ktorý priznáva ucelený katalóg ľudských práv každému jednotlivcovi. 

Deklarácia nie je medzinárodnou zmluvou, ale nezáväzným dokumentom 

s doporučujúcim charakterom.
75

 Aj napriek tomu sa zaraďuje medzi najcennejšie 

dokumenty v oblasti ľudských práv a je základom pre všetky nasledujúce ľudskoprávne 

zmluvy záväzného charakteru.
76

 Všeobecná deklarácia nadväzuje na Chartu 

a vyzdvihuje v preambule úctu k základným ľudským právam, ktoré sú rovné pre 

všetkých bez rozdielu. 

Zásada rovnosti je špeciálne upravená v čl. 1 deklarácie: „Všetci ľudia sa rodia 

slobodní a rovní v dôstojnosti i právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú sa k 

sebe správať v duchu bratstva“, čl. 2, „ Každý je oprávnený na všetky práva a slobody, 

ktoré stanovuje táto deklarácia, bez akéhokoľvek rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, 

jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo 

sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Ďalej sa nesmie robiť nijaký 

rozdiel z dôvodu politického, právneho alebo medzinárodného postavenia krajín, alebo 

území, ku ktorým osoba prináleží, či ide o krajinu alebo územie nezávislé, poručnícke, 

nesamosprávne alebo podrobené inému obmedzeniu suverenity.“
77

 Následne sa však 

zásada rovnosti prelína celou deklaráciou tým spôsobom, že jednotlivé ustanovenia 

začínajú slovom „každý“ alebo „všetci“. 
78

 Ako príklad uvediem čl. 7, ktorý upravuje 

rovnosť všetkých pred zákonom a rovnaké právo všetkých na zákonnú ochranu bez 

akéhokoľvek rozlišovania. Princíp rovnosti sa premieta aj do článkov upravujúcich 
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rovné volebné právo a prístup k verejným funkciám (čl. 21), spravodlivé pracovné 

podmienky pre všetkých (čl. 23), rovnaký prístup k vzdelaniu (čl. 26) a iné.
79

 

3.2.2 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a 

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

právach 

Obidva Pakty boli prijaté v roku 1966 a záväzne stanovili štandardy ľudských práv 

troch generácií.
80

 Keďže sa jedná o záväzné dokumenty, súčasne bol vytvorený 

špeciálny kontrolný mechanizmus, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním 

stanovených záväzkov. V Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach je 

rovnosť proklamovaná v niekoľkých článkoch. Čl. 3 zaručuje rovné práva mužov a žien 

na prístup k právam v pakte obsiahnutých. Nasledovne čl. 14 deklaruje procesnú 

rovnosť všetkých v rámci súdneho konania, čl. 25 upravuje rovný prístup všetkých ľudí 

k politickým právam a nakoniec čl. 26 zdôrazňuje rovnosť všetkých pred zákonom 

a právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. 

  V  pakte o občianskych a politických právach sú povinnosti štátov nastavené 

prísnejšie. Zmluvné strany sú povinné každoročne predkladať správy o plnení záväzkov 

Výboru pre ľudské práva. Výbor je oprávnený prejednávať vzájomné sťažnosti 

členských štátov, ktoré prijali špeciálnu opčnú klauzulu. Jeho právomoc siaha ešte 

ďalej, pokiaľ zmluvný štát prijal Opčný protokol k paktu. V takom prípade je oprávnený 

rozhodovať aj o sťažnostiach jednotlivcov, ktorí namietajú porušenie práv zaručených 

v pakte.  Obdobne čl. 2 ods. 2 Paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 

stanovuje zákaz akejkoľvek diskriminácie pri výkone práv obsiahnutých v Pakte, v čl. 3 

sa zmluvné strany zaväzujú zaistiť rovné práva mužov a žien pri uplatňovaní 

zakotvených hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. Princíp rovnosti sa 

premietol aj do čl. 6 a 7, ktoré upravujú právo na prácu. 

Všeobecná deklarácia ľudských práv a Pakty tvoria tzv. „medzinárodnú listinu 

práv“. V priebehu rokov však boli vypracované a prijaté mnohé iné dohovory . Odlišujú 

                                                 
79

 Všeobecná deklarácia ľudských práv [online]. [citované 5. 11.2013]. Dostupné z: 

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/deklaracia.pdf 
80

 Ľudské práva sa delia do štyroch generácií podľa doby vzniku: 1.Individuálne práva, napr.  právo na 

život. 2. Politické práva, napr.  volebné právo. 3. Hospodárske, sociálne a kultúrne práva. 4. Moderné 

práva, napr. právo na priaznivé životné prostredie. 

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/deklaracia.pdf


32 
 

sa tým, že sa vzťahujú na určitý typ porušenia ľudských práv alebo na konkrétnu 

kategóriu osôb vyžadujúcich zvláštnu ochranu.
81

 

 

3.2.3 OSN a boj proti rasovej diskriminácii 

3.2.3.1 Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy (1948) 

Prijatie Dohovoru bolo reakciou na vyhladzovacie praktiky, ktoré sa vykonávali na 

príslušníkoch židovských a iných národnostných či etnických skupín počas druhej 

svetovej vojny. Dohovor vymedzil genocídu ako činy spáchané s  „úmyslom zničiť 

úplne alebo čiastočne niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako 

takú.“ Genocída bola prehlásená za zločin podľa medzinárodného práva a postavená 

mimo záležitosti, ktoré spadajú do vnútornej jurisdikcie štátu. Zmluvné strany, ktoré 

k Dohovoru pristúpili sa zaviazali zabraňovať páchaniu genocídy a takéto zločiny 

trestať.
82

 Do pozornosti dávam čl. 8, „ Každá zmluvná strana môže požiadať príslušný 

orgán Organizácie spojených národov, aby v súlade s ustanoveniami Charty 

Organizácie spojených národov urobila všetky opatrenia, ktoré by považovala za nutné 

k zabráneniu a potlačeniu páchania genocídy alebo ktoréhokoľvek z ostatných činov 

vypočítaných v článku III.“, z ktorého vyplýva, že intervencia v prípade genocídy môže 

zahŕňať aj ozbrojené použitie sily. Takéto konanie je skôr právom ako povinnosťou 

štátov.
83

 Čl. 6 Dohovoru počíta s možnosťou  potrestania páchateľov pred 

medzinárodným trestným súdom, ten však nebol zriadený až do roku 2002, v ktorom 

bol prijatý Štatút Medzinárodného trestného súdu. Tým bol vytvorený nutný predpoklad 

pre odsúdenie zločinu genocídy pred medzinárodným orgánom. 
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3.2.3.2 Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej 

diskriminácie (1966) 

Prijatiu medzinárodného Dohovoru v roku 1966 predchádzala Deklarácia o odstránení 

všetkých foriem rasovej diskriminácie z roku 1963, ktorá stanovuje, že ľudia sú vo 

svojej podstate rovní a akákoľvek diskriminácia na základe rasy alebo etnického pôvodu 

je porušením práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a prekážkou 

priateľských mierových vzťahov medzi národmi.
84

 Vzorom pre vypracovanie Dohovoru 

boli skôr prijaté medzinárodné dohovory a Pakty, ako to vyplýva aj zo samotnej 

preambule, v ktorej okrem iného odkazuje na Chartu OSN, Všeobecnú deklaráciu či 

Dohovor č. 111 MOP.   

Zákaz diskriminácie vymedzený v čl.1, „ akékoľvek rozlišovanie, vylučovanie, 

obmedzovanie alebo zvýhodňovanie založené na rase, farbe pleti, rodovom alebo na 

národnostnom alebo etnickom pôvode, ktorého cieľom alebo následkom je 

znemožnenie alebo obmedzenie uznania, používania alebo uskutočňovania ľudských 

práv a základných slobôd na základe rovnosti v politickej, hospodárskej, sociálnej, 

kultúrnej alebo v ktorejkoľvek inej oblasti verejného života“ zaväzuje štáty k prijatiu 

takých legislatívnych opatrení, ktoré dokážu zaistiť práva obsiahnuté v jeho texte bez 

diskriminácie a súčasne vyvodiť trestnú zodpovednosť jedincov, ktorý svojim konaním 

naplňujú znaky diskriminácie na základe rasy. Súčasne sa strany podľa čl. 5 „ zaväzujú, 

že zakážu a odstránia rasovú diskrimináciu vo všetkých jej formách a že zaručia právo 

každého na rovnosť pred zákonom bez rozlišovania podľa rasy, farby pleti, 

národnostného alebo etnického pôvodu, najmä potom pri požívaní práv v tomto článku 

obsiahnutých.“ Ako kontrolný orgán bol  zriadený Výbor pre odstránenie rasovej 

diskriminácie, ktorý prijíma periodické správy štátov a taktiež individuálne sťažnosti, 

v prípade že zmluvný štát pristúpil k fakultatívnej klauzule.
85
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3.2.3.3 Rasová diskriminácia v Juhoafrickej republike  

Kodifikácia  rasovej segregácie, tzv. apartheidu v Juhoafrickej republike (ďalej JAR)  

v roku 1948  legalizovala utrpenie pre majoritu černošského obyvateľstva v tejto 

krajine. Od roku 1948 až do jeho porážky v deväťdesiatych rokoch bol režim apartheidu 

založený na netolerancii a násilnostiach zodpovedný za systematické porušovanie 

ľudských práv. Jeho praktiky zahŕňali procesy zatýkania a odsúdenia odporcov tohto 

režimu bez spravodlivého procesu, cenzúru, popieranie základných politických, 

sociálnych a kultúrnych práv. Podľa Koetzeho je príčinou týchto režimov neschopnosť 

štátu zaistiť  jednotlivcom prístup k základným tovarom a službám, vrátane zaistenia 

verejnej bezpečnosti. Zlyhanie štátu čeliť tejto výzve vedie k rozkolom, kedy stranícke 

záujmy preberajú kontrolu a využívajú štát „ ako nástroj dominancie, diskriminácie a 

uprednostňujú jednu komunitu v prístupe k základným potrebám pred inými.“ Zastáva 

názor, že v demokratických štátoch občania majú rovnú príležitosť získať prístup k  

základným statkom.  

V päťdesiatych rokov sa rozpútal masívny odpor proti rasovej segregácii vedený 

Africkým národným kongresom a sústavné porušovanie práv v tejto oblasti upútalo aj 

medzinárodnú pozornosť. Otázka apartheidu sa stala súčasťou agendy Valného 

zhromaždenia už od samotného vzniku OSN až do jeho porážky v roku 1994. 

V priebehu procesu transformácie a úsilia o potlačenie apartheidu zohrala OSN 

významnú rolu. Najprv Valné zhromaždenie opakovane vyzývalo juhoafrickú vládu, 

aby upustila od politiky apartheidu. Začiatkom šesťdesiatych rokov bol založený 

Zvláštny výbor proti apartheidu, ktorého úlohou bolo monitorovanie rasovej politiky 

v JAR. Krátko na to, v roku 1966, OSN odsúdila apartheid ako zločin proti ľudskosti, 

ktorý je v rozpore s Chartou a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.
86

 Od 

sedemdesiatych rokov bolo Juhoafrickou republikou medzinárodne „pohŕdané“ pre jej 

zjavné porušovanie ľudských práv. Valné zhromaždenie OSN odoprelo v roku 1970 

prístup JAR k pravidelným jednaniam a na jeho práci sa nezúčastnila až do pádu 

rasistického režimu v štáte. V roku 1971 Komisia pre ľudské práva vytvorila ad hoc 

skupinu expertov pre ľudské práva v Juhoafrickej republike a Rada bezpečnosti 
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rozhodla o zmene dobrovoľného zbrojného embarga na povinné, potom ako usúdila, že 

potenciálny jadrový arzenál krajiny je ohrozením pre medzinárodnú bezpečnosť 

a mier.
87

 Na pôde OSN bol prijatý  Medzinárodný  dohovor o odstránení a potrestaní 

zločinu apartheidu (1973). Apartheid bol prehlásený za zločin proti ľudskosti odkazom 

na politiku a praktiky rasovej segregácie a diskriminácie, ktoré prebiehali v Juhoafrickej 

republike v druhej polovici 20. storočia.
88

  

Ako narastal nátlak domácej opozície a súčasne aj medzinárodný tlak, vláda bola 

donútená k čiastočným reformám, ktoré však boli následne odmietnuté medzinárodným 

spoločenstvom, pretože naďalej iba chránili privilegované skupiny. Odpoveď na tento 

nátlak prišla v podobe vyhlásenia výnimočného stavu a vystupňovaní represií 

(potlačovanie odporcov, zatýkanie opozície). Politické násilie sa stalo bežným 

prostriedkom komunikácie medzi vládou a utlačovanou populáciou. V deväťdesiatych 

rokoch už bolo zrejmé, že tento rasistický systém je odsúdený k zániku. Prezident 

Klerk
89

 po svojom nástupe do funkcie učinil opatrenia k legalizácii národného hnutia, 

prepustil Nelsona Mandelu a iných politických väzňov a vydal sa cestou oslobodenia 

Juhoafrickej republiky.
90

 Prechod vlády apartheidu k demokracii bez rasovej 

diskriminácie uľahčila mierová dohoda medzi vládou a hlavnými politickými stranami 

z roku 1990, uzavretá s plnou podporou OSN. Dozor nad dodržovaním mierovej 

dohody a nad priebehom volieb v roku 1994  vykonávala Pozorovateľská misia OSN. 

Tento systém definitívne padol vytvorením novej vlády a prijatím demokratickej 

nerasistickej ústavy.  

Transformácia Juhoafrickej republiky bola náročným krokom, prebehla však 

úspešne a v dnešnej dobe JAR garantuje ochranu ľudských práv v plnej miere. 

Juhoafrická republika je vzorovým príkladom, kedy krajina prekonala tvrdý režim 

a zaviedla demokratickú vládu rešpektujúcu ľudské práva. Táto krajina poučená 

z minulosti spravila obrovský krok vpred a v súčasnosti má jednu 
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z najprepracovanejších ústav, čo sa týka dôrazu na ľudské práva. Ako poznamenal 

David Black, „Nemožno pochybovať o tom, že premena Juhoafrickej republiky 

z rasového autoritárstva k demokratickým inštitúciám a  ústavné zakotvenie ľudských 

práv v roku 1994 je jeden z najväčších triumfov po druhej svetovej vojne.“ 
91

 

3.2.3.4 Novodobé formy rasovej diskriminácie 

V súvislosti s vedeckým vývojom a procesom globalizácie sa vyskytli nové formy 

diskriminácie. V dôsledku nových hrozieb a interetnických konfliktov v mnohých 

častiach sveta v posledných desaťročiach sa medzinárodné spoločenstvo rozhodlo 

zvolať v roku 2001 v juhoafrickom Durbane Svetovú konferenciu proti rasizmu, rasovej 

diskriminácii a iným formám netolerancie. Táto konferencia predstavovala  vrchol 

tretieho dekády OSN v boji proti rasizmu a rasovej diskriminácii, ktoré bolo vyhlásené 

Valným zhromaždením v roku 1993. Predstavovala výzvu pre štáty, aby čelili novým 

formám rasizmu prostredníctvom zákonov, administratívnych opatrení, vzdelávaním 

v tejto oblasti či zvýšeným poskytovaním informácií.
92

  

Miesto konania konferencie proti rasizmu v juhoafrickom Durbane malo 

symbolický význam, pretože len pár rokmi pred tým sa podarilo v JAR poraziť režim 

rasovej segregácie Apartheid.  Konferencia si ako hlavný cieľ stanovila vyhľadanie 

praktických krokov k odstráneniu rasizmu a iných novodobých foriem diskriminácie 

a netolerancie, vrátane vyhľadanie preventívnych, vzdelávacích  a ochranných 

opatrení.
93

 Významnú úlohu v boji proti rasizmu plní špecializovaná agentúra OSN pre 

výchovu, vedu a kultúru UNESCO prostredníctvom normatívnych nástrojov, 

operačných programov a rôznych projektov. V roku 2004 UNESCO zahájilo program 

Medzinárodné koalície miest proti rasizmu. Jeho podstatou je vytvorenie siete miest, 

ktorá slúži ako fórum pre zdieľanie skúseností za účelom zlepšiť politiku v boji proti 

rasizmu a diskriminácii. Konečným cieľom je spoločný postup zúčastnených miest v  

boji proti rasizmu prostredníctvom medzinárodnej koalície. Zohľadnené sú špecifiká 
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a priority jednotlivých regiónov  prostredníctvom akčného programu, ktorý je vytvorený 

pre jednotlivé regióny sveta a zahŕňa oblasti vzdelania, bývania, zamestnanosti, kultúru 

a mnohé ďalšie. Medzinárodné dohovory, odporučenia a prehlásenia musia byť 

ratifikované na úrovni štátov, kľúčom pre vytváranie dynamickej spolupráce je však 

aktivita orgánov a politika na úrovni miest.
94

 V rámci tejto  agentúry boli ratifikované 

normatívne dokumenty, ktoré sú reakciou na novodobé formy rasizmu a diskriminácie. 

Jedná sa o Dohovor proti diskriminácii vo vzdelávaní (1960) či Prehlásenie o zásadách 

tolerancie, prijaté v roku 1995 na päťdesiate výročie vzniku organizácie. Tolerancia 

v ňom je zadefinovaná ako „uznanie a úcta k ľudským právam a základným slobodám 

iných.“ Ľudia sú prirodzene rôznorodí a iba vzájomná tolerancia ľudí zaistí prežitie 

zmiešaných komunít v každom regióne sveta. Výchova k tolerancii by mala byť 

zameraná na boj s takými vplyvmi, ktoré vedú k strachu, vylúčeniu a marginalizácii 

iných osôb. Významným normatívnym nástrojom je rovnako aj prijatie Deklarácie 

o rasách a rasových predsudkoch, ktorá prehlasuje neplatnosť akýchkoľvek rasistických 

teórií .
95 

3.2.4 OSN a boj proti diskriminácii žien 

Jednou z hlavných oblastí záujmu OSN od jej vzniku je otázka ženskej rovnoprávnosti. 

OSN zohrala dôležitú úlohu v globálnom boji za podporu a ochranu práv žien, usilovala 

o zaistenie rovného prístupu žien vo verejnom živote a o rovné príležitosti v oblastiach 

ekonomického a sociálneho rozvoja.
96

 

3.2.4.1 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979) 

Tento Dohovor predstavuje základný a univerzálny nástroj zákazu diskriminácie žien 

a snahy o ich zrovnoprávnenie s mužmi v spoločnosti. Stanovuje zákaz akéhokoľvek 

rozlišovania, vylučovania alebo obmedzovania na základe pohlavia. Preambula 
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dohovoru sa odvoláva na doposiaľ prijaté dokumenty, ktoré vymedzujú zákaz 

diskriminácie a  na zásady v nich obsiahnuté (rovnosť mužov a žien, zákaz  akejkoľvek 

diskriminácie na základe pohlavia). Na záver však konštatuje, že aj naďalej pretrváva 

diskriminácia žien a je potrebné podniknúť všetky možné kroky, ktoré budú smerovať k 

jej odstráneniu.
97

 V čl. 1 je definovaný pojem diskriminácie pre účely celého 

Dohovoru.
98

 Nasledovne sú upravené dovolené pozitívne opatrenia, ktoré nebudú 

považované za diskrimináciu a stanovená povinnosť štátov vyvinúť čo najväčšie úsilie 

k odstráneniu takzvaných genderových stereotypov.
99

  

Zmluvné štáty Dohovoru sa zaväzujú k odstráneniu diskriminácie žien v rôznych 

oblastiach spoločenského života ako je politika, vzdelanie, starostlivosť o zdravie 

a predovšetkým, k odstráneniu diskriminácie v zamestnaní spolu s konkrétnymi cieľmi, 

ktoré by mali byť v tejto oblasti splnené. V roku 1982 bol zriadený kontrolný orgán, 

Výbor pre odstránenie diskriminácie žien. Výbor kontroluje dodržiavanie stanovených 

záväzkov, posudzuje periodické správy zmluvných strán a usiluje o zvýšenie efektivity, 

predovšetkým prostredníctvom rozšírenia zdrojov informácií. Na základe Opčného 

protokolu platného od roku 2000 má Výbor právomoc rozhodovať o individuálnych 

sťažnostiach pre porušenie práv zo strany štátu, ktorý k danému Protokolu pristúpil.
100

 

Prešetrenie  tohto porušenia je viazané na vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov 

na vnútroštátnej úrovni. Následne v rámci oznamovacej procedúry Výbor na základe 

oznámenia vykoná šetrenie na mieste a odporučí vhodné riešenie konkrétnej situácie. 

Limit na nápravu zo strany štátu je šesť mesiacov. Vedľa tejto procedúry upravuje 
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Dohovor vyšetrovaciu procedúru, v ktorej zahajuje šetrenie závažného alebo 

systematického porušovania ľudských práv z vlastnej iniciatívy.
101

  

3.2.5 OSN a boj proti diskriminácii vo vzdelávaní 

3.2.5.1 Dohovor o boji proti diskriminácii v oblasti vzdelania (1960) 

Prijatie Dohovoru je výsledkom úsilia UNESCO, pridruženej agentúry OSN. Jedná sa o 

agentúru, ktorá sa špecializuje na oblasť výchovy, vedy a kultúry. Dohovor zaväzuje 

zmluvné strany k odstráneniu všetkých opatrení, ktoré by mohli viesť k diskriminácii 

v oblasti vzdelania. Vychádza z princípu zákazu diskriminácie na základe 

ktoréhokoľvek dôvodu. Je nepodstatné, či sa jedná o náboženstvo, rasu, pohlavie, jazyk, 

sociálny pôvod alebo iný dôvod, pokiaľ je v jeho dôsledku  jednotlivcovi alebo určitej 

skupine osôb odoprený prístup k rôznym stupňom a druhom vzdelania. Okrem 

odstránenia takýchto zásahov sa strany Dohovoru taktiež zaviazali k tomu, že budú 

venovať zvýšenú pozornosť odporučeniam prijatými Generálnou konferenciou 

UNESCO, ktorý je kontrolným orgánom v tejto oblasti.
102

 

3.2.6 OSN a boj proti diskriminácii v pracovných vzťahov 

Medzinárodná organizácia práce (ďalej MOP) je špecializovaná organizácia pridružená 

k OSN, ktorá svoju činnosť zahájila už v roku 1919 s cieľom podporovať sociálnu 

spravodlivosť a medzinárodne uznávané ľudské a pracovné práva. Od roku 1946 je 

súčasťou systému OSN. Pôvodný cieľ bol doplnený predovšetkým o zásadu zákazu 

diskriminácie, ktorá je vyjadrená vo Filadelfskej deklarácii, „ Všetci bez ohľadu na rasu, 

vyznanie alebo pohlavie majú právo na zaistenie materiálneho a duchovného 

rozvoja…“ Ako jedna z prvých upravila rovnosť mužov a žien v záväzných 

dokumentoch v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
103

 MOP formuje minimálne 

štandardy v  pracovnom práve, predovšetkým v oblasti odborových práv, kolektívneho 
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vyjednávania, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania. Svoju činnosť naplňuje 

v dvoch základných formách, prvou je prijímanie záväzných dohovorov, druhá forma 

predstavuje nezáväzné odporučenia, ktoré podliehanú schváleniu Generálnej 

konferencie MOP. Špecifickosť dohovorov prijatých na pôde MOP spočíva v tom, že 

nie je potrebné stanoviť jednotlivo u každého z nich kontrolný mechanizmus, pretože 

v rámci tejto organizácie existuje inštitucializovaný systém kontroly, ktorý plní svoju 

funkciu už od vzniku organizácie.
104

 

3.2.6.1 Dohovor o diskriminácii v zamestnaní a povolaní (1958)  

Pojem diskriminácie je vymedzený v čl. 1 Dohovoru ako „ akékoľvek rozlišovanie, 

vylučovanie alebo uprednostňovanie založené na rase, farbe pleti, náboženstve, 

politických názoroch, národnostnom alebo sociálnom pôvode, ktoré má za následok 

znemožnenie alebo porušenie rovnosti v príležitosti alebo  zaobchádzaní v zamestnaní 

či povolaní“  alebo „akékoľvek iné rozlišovanie, vylučovanie alebo uprednostňovanie, 

ktoré má za následok znemožnenie alebo porušenie rovnosti v príležitosti alebo 

zaobchádzaní v zamestnaní alebo povolaní, ktoré môže byť určené zúčastneným 

členským štátom po prediskutovaní s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov 

a zamestnancov, pokiaľ existujú a s inými príslušnými orgánmi.“ Výraz zamestnanie a 

povolanie zahŕňa prístup k odbornému výcviku, prístup k zamestnaniu a rôznym 

povolaniam a podmienky v zamestnaní (čl. 1 ods. 3). Dohovor takisto stanovuje, 

v akých prípadoch sa o diskrimináciu nejedná: „Rozlišovanie, vylučovanie alebo 

uprednostňovanie založené na kvalifikácii nevyhnutnej pre určité zamestnanie.“ 

Zmluvné strany sa zaviazali usilovať o odstránenie diskriminácie na základe 

akéhokoľvek diskriminačného dôvodu v prístupe k povolaniu, spoločne s výcvikom 

k povolaniu, spolupracovať s organizáciami zamestnávateľov, prijímať právne predpisy 

a  poskytovať poradenstvo v tejto oblasti.
105

 

                                                 
104

 Šturma, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. Praha: C.H. Beck, 

2010, str. 29. 
105

 Discrimination (Employment and Occupation) Convention [online]. [citované 5. 11.2013]. Dostupné z: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_I

D:312256:NO 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO


41 
 

3.2.6.2 Dohovor o zamestnancoch s povinnosťami k rodine (1981) 

 Dohovor zaväzuje členské štáty k prijatiu opatrení, ktoré  umožnia zosúladenie práce 

a rodinného života. Táto téma je živá najmä v posledných rokoch, kedy sa ženy 

aktívnejšie podieľajú na zárobkovej činnosti v porovnaní s minulosťou. Cieľom 

Dohovoru je vštiepiť zmluvným stranám zásady, ktoré budú umožňovať osobám 

s rodinnými povinnosťami rovnaké uplatnenie práv v zamestnaní, aké majú osoby bez 

týchto povinností. V praxi je skôr orientovaný na ženy-matky, pre ktoré sa niekedy 

môže stať zladenie pracovného a rodinného života náročné.
106

 

3.2.6.3 Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu 

rovnakej hodnoty (1951) 

Dohovor upravuje zásadu rovnosti pohlavia v problematike týkajúcej sa odmeňovania 

mužov a žien za zrovnateľnú prácu. Členské štáty sa zaviazali prijať v rámci možností 

čo najúčinnejšie opatrenia, či už stanovené v  zákone alebo inými uznávanými 

metódami k zrovnoprávneniu mužov a žien pri  poskytovaní odmeny za prácu rovnakej 

hodnoty.
107

  

Ďalšie záväzné dohovory prijaté v rámci Medzinárodnej organizácie práce, ktoré 

obsahujú princíp rovnakého zaobchádzania alebo zákaz diskriminácie sú Dohovor o 

rovnakom zaobchádzaní s domácimi i zahraničnými pracovníkmi pri odškodňovaní 

pracovníkov pri úrazoch (1925), ktorý upravuje zákaz diskriminácie na základe štátnej 

príslušnosti v prípadoch týkajúcich sa odškodňovania pracovných úrazov, Dohovor o 

ochrane materstva z roku 2000, ktorý obsahuje úpravu rovnakého zaobchádzania a 

zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia a nakoniec Dohovor o pracovnej rehabilitácii 

a zamestnávaní invalidných osôb z roku 1983, obsahujúci antidiskriminačné pravidlá, 

pokiaľ sa jedná o diskrimináciu založenú na zdravotnom postihnutí.
108
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3.2.7 OSN a boj proti diskriminácii v oblasti  zdravotného postihnutia 

3.2.7.1 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006) 

Ako jeden z najnovších dohovorov prijatých na pôde OSN vyplnil medzeru v ochrane 

práv osôb s fyzickým alebo psychickým postihnutím. Má značný význam z toho 

hľadiska, že sa zameriava na skupinu osôb, ktorá je veľmi zraniteľná a často 

nedostatočne chránená na vnútroštátnej úrovni. Dohovor je založený predovšetkým na 

týchto princípoch: Vrodená dôstojnosť ľudí, individuálna autonómia a nezávislosť osôb, 

plné zapojenie zdravotne postihnutých jedincov do spoločnosti a ich prijatie ako súčasť 

ľudskej rozmanitosti, rešpektovanie odlišnosti a zákaz akejkoľvek diskriminácie daných 

osôb. Dohovor zahŕňa široký okruh práv s ohľadom na zvláštne potreby 

hendikepovaných ľudí a súčasne zriadil Výbor pre práva osôb so zdravotným 

postihnutím, ktorý je kompetentný prejednávať správy zmluvných strán. Kontrolný 

mechanizmus, ktorý rozšíril kompetencie Výboru bol prevedený Opčným protokolom v 

roku 2006.
109

 

 

3.3   Záver OSN 

Oblasti ľudských práv regulované na medzinárodnej úrovni reflektujú vývoj a potreby 

dnešného sveta. Univerzalizmus ľudských práv vyžaduje kodifikáciu v súlade 

s fundamentálnymi princípmi, ktoré vychádzajú z myšlienky rovnakých práv všetkých 

jedincov. Medzinárodné nástroje na ochranu ľudských práv predstavujú nádej či 

perspektívu rozvoja sveta na realizáciu tejto myšlienky.  

OSN je jednou z medzinárodných organizácií, ktorá podnecuje vývoj ľudských 

práv, avšak v porovnaní s inými organizáciami sa jednoznačne najviac zameriava na 

problematiku tohto typu. Kritika smerujúca voči OSN v koncepčnej rovine, v súvislosti 

s absenciou konania v konkrétnych prípadoch, s nedostatkom reálnej moci či 

v súvislosti s problematikou korupcie niektorých jej zložiek poukazuje na zložitosť a 

istú krehkosť myšlienky, ktorá stojí za vznikom OSN. Spravidla akýkoľvek kritický 

postoj nesmeruje voči úsiliu organizácie a potrebnosti jej existencie, ale voči konkrétnej 

                                                 
109

 Šturma, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. Praha: C.H. Beck, 

2010, str.27. 



43 
 

fáze vývoja tohto ideálu. V súvislosti s agendou ľudských práv OSN plní dve základné 

funkcie- inštitucionalizuje súbory základných ľudských práv a vytvára fórum pre dialóg 

ohľadom politík, ktoré by mali v praxi konkrétne práva implementovať. Kodifikácie 

ľudských práv a s nimi súvisiace zásady rovnosti a nediskriminácie, ktoré sú výsledkom 

činnosti Organizácie spojených národov, nepredstavujú vždy záruku alebo istotu práv 

obsiahnutých v jednotlivých dohovoroch, ale istú pravdepodobnosť pre ich naplnenie. 

Zakotvenie princípu rovnosti v texte dokumentov je prvý krok, v konečnom dôsledku je 

ale najpodstatnejšie jeho naplnenie v realite. Nie vždy sa sledovaný zámer alebo účel 

naplní v praxi v takej podobe, akú konkrétne ustanovenia sledujú. Vychádzajme 

napríklad z jednotlivých typov rovnosti. Zakotvenie formálnej rovnosti  má istý význam 

pri odstránení predsudkov a zaistenie určitých práv širokému okruhu jedincov, v praxi 

však jej konštantnosť v čase a priestore môže byť veľmi zväzujúca, keďže aj spoločnosť 

prechádza neustálym vývojom. Otázkou ostáva, či je vôbec možné pojem formálnej 

rovnosti vystihnúť pomocou fráze „rovnakým rovnako“. Usudzujem tak z 

komplikovanosti úlohy nájsť vhodný porovnávací prvok, na základe ktorého by sme 

mohli dospieť k záveru, že daná osoba je natoľko „ rovnaká“ v porovnaní s inou, že by 

s obidvoma malo byť zaobchádzané rovnakým spôsobom.  

Aby sme si dokázali tieto komplikácie typu kodifikácia-realita lepšie predstaviť, 

aplikujem problematiku rovnosti na kategóriu ľudských práv, ktoré z hľadiska 

medzinárodného práva predstavuje veľmi významnú, súčasne citlivú a celé desaťročia 

pretrvávajúcu tému- rovnosť mužov a žien v spoločnosti. Podradné postavenie žien 

v starých spoločnostiach bolo odôvodnené ako dôsledok ich fyziologickej  a psychickej 

odlišnosti a v mnohých oblastiach pretrvávalo celé storočia. V súvislosti s touto 

problematikou musím upozorniť na nutnosť odlišovať dva pojmy, ktorými sú pohlavie 

a gender. Pohlavie sa vzťahuje na biologické rozdiely medzi mužmi a ženami, zatiaľ čo 

gender popisuje rozdiely psychologické, kultúrne, sociálne či historické. Jedná sa 

o sociálne vytvorený súbor vlastností a správania spätý  v spoločnosti s obrazom muža 

alebo ženy. Rozdielnosť v obsahu týchto pojmov sa v mnohých prípadoch stiera, ale ich 

stotožnenie by mohlo viesť v určitej situácii k upevňovaniu stereotypných prirodzených 

úloh, ktoré sú pripisované mužskému a ženskému pohlaviu. Genderová diskriminácia je 

širší pojem ako diskriminácia a môže kumulovať viacero  diskriminačných dôvodov, 

nielen pohlavie. 
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 Keď sa pozrieme na koncept rovnosti a rovnoprávnosti mužov a žien 

podrobnejšie, zistíme, že väčší obrat sa odohral až v 20. storočí, ale ani v súčasnosti nie 

je vývoj v tejto oblasti na konci. Rovnosť mužov a žien  sa v súčasnej dobe často týka 

len formálneho hľadiska, a aj to s výnimkami. Čo sa týka samotnej diskriminácie žien, 

tvrdenia, ktoré poukazujú na odstránenie nespravodlivosti v práve sú len odrazom 

povrchného sledovania danej problematiky a nedostatočnej znalosti teórie 

diskriminácie. Mnohé zaužívané pravidlá sú v súčasnej spoločnosti neopodstatnené 

avšak ich pretrvanie je výrazom hlboko zakorenených stereotypov spoločnosti. 

Pozrime sa ako sa k problematike rovnosti mužov a žien postavila Organizácia 

spojených národov počas doby jej fungovania a aké zásluhy jej možno pripísať v danej 

oblasti. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien prijatý na pôde OSN  

je základným, univerzálnym, a všestranným medzinárodným nástrojom ochrany práv 

žien a snahy o zrovnoprávnenie ich postavenia v spoločnosti s mužmi. Po obsahovej 

stránke dopadá takmer na všetky oblasti života žien a predstavuje globálny konsenzus 

o štandardoch, princípoch rovnosti a nediskriminácie, ktoré sú aplikovateľné na ľudské 

práva žien vo všetkých častiach sveta. Zakotvuje definíciu diskriminácie, upozorňuje na 

skúsenosti žien s diskrimináciou, ktoré sú spojené s ideami o ženskej podriadenosti 

a nerovnosti, rozpracováva povinnosti štátov prijať opatrenia a presadzovať politiku 

smerujúcu k eliminácii diskriminácie žien. Dôležitým prvkom je zaistenie kontroly 

dodržiavania zmluvných povinností a dohľad nad implementáciou Dohovoru zo strany 

Výboru pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien. V praxi je pre zmluvné 

štáty dôležité sledovať všeobecné odporúčania Výboru, ktoré sú poukazujú na to, ako sa 

význam a rozsah ustanovení Dohovoru postupom času rozširoval a takisto progresívne 

interpretujú práva a vytvárajú nové štandardy. Napríklad, hoci Dohovor sa špecificky 

nezaoberá rodovo podmieneným násilím na ženách, Výbor jasne zastáva názor, že život 

bez násilia patrí medzi základné práva a prehlasuje, že rodovo podmienené násilie je 

diskrimináciou, ktorá vážne narúša schopnosť žien užívať rovnaké práva a slobody ako 

muži. Od zmluvných štátov sa požaduje, aby vo svojich pravidelných správach poskytli 

informácie o všetkých formách násilia páchaného na ženách, ktoré zahŕňa domáce 

násilie, násilie v partnerských vzťahoch či sexuálne násilie. Toto je príkladom, ako sa 

prostredníctvom interpretácie práva obsiahnuté v Dohovore môžu ďalej rozširovať. 
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  Keď naviažem na v úvodnej časti spomínané základné typy rovnosti, tento 

Dohovor usiluje o presadenie „skutočnej rovnosti“, ktorý pod seba zahŕňa rovnosť 

príležitostí, rovný prístup k príležitostiam a rovnosť výsledkov. Vychádza z faktu, že 

formálna rovnosť, ktorá stojí na koncepcii „ rovnakému rovnako“ a prejavuje sa 

v rodovo neutrálnom rámcovaní politiky, nepredstavuje dostatočné zaistenie rovnakých 

práv žien v porovnaní s mužmi. Na jednej strane je dôležité, aby štáty prijímali 

opatrenia, ktoré sledujú zaistenie rovných príležitostí či prístupu k rovnosti príležitostí, 

ešte väčšiu váhu však má, aký dopad tieto opatrenia majú v reálnom živote. Keby som 

túto myšlienku zhrnula, tak indikátor pokroku implementácie Dohovoru nespočíva len 

v tom, čo konkrétny štát robí, ale akú skutočnú zmenu v postavení žien prijatou 

politikou a konkrétnymi opatreniami dosiahol. Rovná redistribúcia zdrojov medzi 

mužmi a ženami vyžaduje také postupy, ktoré vo svojom dôsledku zaručia 

transformáciu nerovných mocenských vzťahov medzi mužmi a ženami a umožnia 

odstrániť prekážky, ktoré bránia ženám dosiahnuť rovnosti len preto, že sú ženami. 

Z hľadiska diskriminácie Dohovor vychádza z jej najširšieho významu a upozorňuje 

nielen na fakt zjavnej- priamej diskriminácie, ale aj na uplatňovanie zdanlivo 

neutrálnych pravidiel vzťahujúcich sa rovnako na mužov aj ženy, ktoré v konečnom 

dôsledku môžu viesť k diskriminácii. Odstránenie diskriminácie ako faktického stavu 

v spoločnosti je nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie skutočnej rovnosti mužov 

a žien. Štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor dobrovoľne akceptuje celý rad záväzkov na 

odstránenie diskriminácie na národnej úrovni a preberá na seba „povinnosti 

prostriedkov a výsledkov.“ Dodržiavanie noriem a štandardov podlieha prieskumu 

kontrolného mechanizmu, ktorým je Výbor pre odstránenie všetkých foriem 

diskriminácie žien. Povinnosti štátov nekončia prijatím špecifických opatrení 

vymedzených v texte Dohovoru, štát má podniknúť efektívne kroky primerané každej 

konkrétnej situácii, ktorá vyžaduje aktivitu z jeho strany na dosiahnutie výsledkov pri 

praktickej realizácii práva žien na rovnosť. Táto povinnosť výsledkov spoločne 

s povinnosťou prostriedkov by mala predstavovať istú mieru garancie, že ženám sa 

nedostane buď len rovnakých zdrojov a prostriedkov alebo len rovnakého prístupu. 

Súčasne zabezpečuje, že rovnosť de jure ako aj de facto je výsledkom štátnej 

intervencie.  
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Ľudskoprávne záruky ustanovené v Dohovore sú rozsiahle, no i tak ostáva 

priepasť medzi prísľubom, ktorý Dohovor predstavuje a realitou životov žien výrazná. 

O  premostenie a zmiernenie tohto faktu usiluje Opčný protokol, ktorý umožňuje 

podanie individuálneho oznámenia na porušenie ustanovenia Dohovoru osobami, ktoré 

sa považujú za obete porušenia vo vzťahu k štátu Protokolom viazaného. Neobsahuje 

žiadne nové substantívne práva, ale poskytuje postupy, prostredníctvom ktorých môžu 

ženy požadovať napĺňanie svojich práv. Protokol tiež prispieva k väčšiemu verejnému 

povedomiu o štandardoch ľudských práv súvisiacich s diskrimináciou žien. V štátoch, 

ktoré pristúpili k jeho ratifikácii sa zvyšuje pravdepodobnosť, že zlepšia dodržiavanie 

svojich ľudskoprávnych záväzkov ustanovených v Dohovore, čo by po čase malo viesť 

k ich väčšej akceptácii.  

Z môjho pohľadu je efektívnosť medzinárodnoprávnych nástrojov na zaistenie 

rovnosti a odstránenie diskriminácie (nielen v oblasti týkajúcej sa postavenia mužov a 

žien, ale vo všeobecnosti) podmienená ochotou spolupráce medzi  štátmi a ich občanmi, 

štátmi navzájom a rovnako aj spoluprácou s medzinárodným spoločenstvom. Činnosť 

OSN je závislá bezpodmienečne na politickej vôli jej členských štátov, ktoré právo 

prostredníctvom OSN vytvárajú a presadzujú. Nemôže byť považovaná za „ magickú 

guľu“, ktorá je schopná vytvárať medzinárodnú spravodlivosť, pretože medzinárodné 

právo vytvorené touto organizáciou má silu do takej miery, akú stanovia jej členské 

štáty.
110

 Samozrejme, stále existuje istá priepasť medzi zakotvenými princípmi rovnosti 

a zákazu diskriminácie v dokumentoch a realitou, musíme však vziať do úvahy pomerne 

rýchle tempo vývoja spoločnosti, a to najmä v posledných desaťročiach. Na tento fakt 

reagovalo aj Valné zhromaždenie OSN, ktoré otvorene skonštatovalo nevyhnutnosť 

zdokonaľovania aktivít v rámci organizácie, „aby sa OSN posilňovala a adaptovala do 

takej mieri, že bude schopná reagovať na výzvy nielen v prítomnosti, ale aj 

v budúcnosti koherentným a efektívnym spôsobom. Prostriedky, ktoré poskytuje, by 

mali zodpovedať budúcim požiadavkám, pretože ich nevhodnosť je jednou z hlavných 

príčin obmedzenia efektívnej reakcie v závažných situáciách.“
111

 Podľa môjho názoru 

od vzniku OSN a vplyvom jej pôsobenia môžeme pozorovať dosiahnutie veľkého 
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pokroku v ochrane ľudských práv, spojeného predovšetkým s tým, ako OSN dokázala 

čeliť novým nepredvídaným problémom. Súčasná úroveň štandardu ľudských práv 

v porovnaní s minulosťou je výrazne vyššia, k pozitívam radím postupné rozšírenie 

škály ľudských práv v medzinárodných kodifikáciách a predovšetkým zaistenie 

kontrolných mechanizmov, ktoré sú nevyhnutné, pretože inak by ustanovenia 

antidiskriminačných dohovorov veľakrát predstavovali len „želania“ alebo ideály a 

v praxi by len ťažko mohli nájsť svoje odzrkadlenie. 
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4 Rovnosť a zákaz diskriminácie na regionálnej úrovni  

Ochrana ľudských práv prebieha nielen na medzinárodnej úrovni, ale aj na úrovni  

regiónov. Úprava ľudských práv v rámci Európy predstavuje vôbec najvyspelejší 

systém ochrany ľudských práv v porovnaní s ostatnými regionálnymi úpravami. Často 

zachádza aj nad rámec univerzálnych štandardov, ktoré boli prijaté v rámci Organizácie 

spojených národov. 

4.1 Rada Európy 

Rada Európy (ďalej RE) je medzinárodnou organizáciou, ktorá vznikla v roku 1949 

a v súčasnosti združuje 47 krajín. Medzi  hlavné ciele RE patrí predovšetkým 

presadzovanie demokracie, ľudských práv, princípov právneho štátu a sociálny 

a ekonomický rozvoj. Tieto ciele sú vytýčené v preambule Štatútu Rady Európy, 

„..potvrdzujúc svoju plnú oddanosť duchovným a morálnym hodnotám, ktoré sú 

spoločným dedičstvom ich národov a pôvodným zdrojom zásad individuálnej slobody, 

politickej slobody a právneho štátu, na ktorých je založená skutočná demokracia“ a v čl. 

1 Štatútu
112

, „...dosiahnutie jednoty za účelom zachovania a uskutočnenia ideálov a 

princípov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a uľahčenie ich ekonomického a 

sociálneho rozvoja.. “
113

  

Zakotvenie tradičných hodnôt členskými štátmi sa stalo základom pre ďalší rozvoj 

stability a bezpečnosti v Európe. Dôraz na bezpečnosť nadobudol na význame najmä 

v súvislosti s politickými zmenami, ktoré sa udiali v Európe po roku 1989. Členská 

základňa Rady Európy sa rozšírila a nadobudla novú politickú dimenziu. Postupne sa 

začala formovať nová koncepcia a mechanizmus spolupráce medzi štátmi v rámci 

celosvetových a európskych inštitúcií. Súčasne s ním sa rozvíjal aj pojem demokratická 

bezpečnosť. Do praxe bol však zavedený až prijatím Viedenskej deklarácie v rámci 

prvého summitu Rady Európy v roku 1993: „Všetky naše krajiny sú oddané pluralitnej a 

parlamentnej demokracii, nedeliteľnosti a univerzálnosti ľudských práv, právnemu štátu 
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a spoločnému kultúrnemu dedičstvu obohatenému o jeho rozmanitosť. Európa sa tak 

môže stať rozsiahlym priestorom demokratickej bezpečnosti.“ 
114

  

4.2 Organizačná štruktúra Rady Európy 

Výbor ministrov  

Výbor je rozhodovacím orgánom Rady Európy, ktorý prijíma dohovory a odporúčania 

pre vlády členských štátov. Členskú základňu tvoria ministri zahraničných vecí štátov, 

resp. ich stáli diplomatickí zástupcovia v Štrasburgu, ktorí disponujú rovnakými 

právomocami ako samotní ministri. Medzi ďalšie kompetencie Výboru patrí  

schvaľovanie mandátov expertných výborov,
115

 rozhodovanie o prijatí za člena RE a 

v prípade naplnenia podmienok stanovených v Štatúte Rady Európy, Výbor môže 

pozastaviť alebo vylúčiť štát z organizácie.
116

 

Parlamentné zhromaždenie  

Parlamentné zhromaždenie je poradným orgánom Výboru ministrov. Jeho členovia sú 

volení alebo určení poslancami národných parlamentov zo svojich radov. Počet 

predstaviteľov štátov je úmerný počtu ich obyvateľov. Národné delegácie odrážajú 

spravodlivé zastúpenie všetkých politických strán v národných parlamentoch, ktoré sa 

následne formujú do skupín. Parlamentné zhromaždenie sa zaoberá širokým spektrom 

tematických okruhov (politické, ľudskoprávne, sociálne, zdravotnícke, a iné otázky), 

prijíma odporúčania pre Výbor ministrov, prostredníctvom ktorých vyjadruje svoj názor 

na konkrétnu problematiku a ovplyvňuje ďalšie smerovanie činnosti Výboru ministrov. 

V jeho kompetencii je voľba generálneho tajomníka RE a jeho zástupcu, voľba sudcov 
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Európskeho súdu pre ľudské práva a komisára Rady Európy pre ľudské práva.  Pri 

prijímaní dohovorov na pôde RE má konzultačnú  funkciu.
117

  

Komisár pre ľudské práva 

Úrad Komisára vznikol v roku 1999 a patrí k  najmladším orgánom organizácie. Ako 

mimosúdna inštitúcia vykonáva svoju funkciu nezávisle a nestranne. Má však 

povinnosť pravidelne predkladať správy o svojej činnosti Výboru ministrov 

a Parlamentnému zhromaždeniu. Náplň jeho práce je odlišná od činnosti Európskeho 

súdu pre ľudské práva a zahŕňa predovšetkým vydávanie všeobecných odporúčaní pre 

členské štáty, poskytovanie poradenskej činnosti, sprostredkovanie  relevantných 

informácií o ochrane ľudských práv a v konkrétnych prípadoch predkladá návrhy na 

riešenia.
118

 

Sekretariát Rady Európy 

Administratívny aparát predstavuje Sekretariát RE v čele s generálnym tajomníkom. 

Jeho funkčné obdobie je päťročné a je zodpovedný za strategické smery práce a 

program Rady Európy. Súčasne vykonáva dohľad nad riadením organizácie a jej 

sekretariátu.
119

  

Súčasťou organizácie  RE je samozrejme aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej 

ESĽP), ktorému sa budem v ďalšej časti tejto kapitoly venovať podrobnejšie.  

 

4.3 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

Jednou z primárnych aktivít Rady Európy je zmluvná normotvorba. Doposiaľ bolo na 

jej pôde prijatých približne dvesto dohovorov v oblasti ochrany ľudských práv, ochrany 

zdravia, životného prostredia, kultúry, športu a mnohé iné. Kontrolný mechanizmus 
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obsiahnutých záväzkov je spravidla stanovený v konkrétnom dohovore zmluvnými 

stranami.
120

 Základným pilierom zmluvného systému ochrany ľudských práv v rámci 

RE je Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej EDĽP). 

121
 Dohovor je záväzným medzinárodným inštrumentom, ktorý zahŕňa široké spektrum 

občianskych a politických práv. Bol uzavretý v roku 1950 a v platnosť vstúpil o tri roky 

neskôr. Inšpiráciou pre jeho vznik bola Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá na 

pôde OSN v roku 1948. Dôležitým aspektom EDĽP je uznanie ľudských práv 

jednotlivcov zo strany zmluvných štátov a zároveň možnosť jednotlivcov obrátiť sa na 

príslušný orgán RE so sťažnosťou proti štátu, ktorý sa dopustil porušenia zaručených 

práv.  

Veľký význam Dohovoru takisto spočíva vo vytvorení inštitucionálneho 

mechanizmu ochrany. Podanie individuálnej sťažnosti predstavovalo zásadnú novinku, 

ktorá priniesla výrazné posilnenie medzinárodnoprávnej subjektivity jednotlivcov.
122

 

Katalóg práv obsiahnutý v Dohovore, postupne doplnený a rozšírený v protokoloch 

predstavuje európsky štandard ľudských práv. Rozsah práv uvedený v týchto 

dokumentoch nie je taxatívny, pretože môže byť ďalej rozširovaný prijatím špeciálnych 

zmlúv alebo kazuistikou orgánov, predovšetkým  Európskym súdom  pre ľudské práva 

(ďalej ESĽP).  

Dohovor obsahuje úpravu práv zodpovedajúcich Medzinárodnému paktu o 

občianskych a politických právach, paralelou k druhému Paktu je výpočet práv 

obsiahnutých v Európskej sociálnej charte.
123

  Pre účely kategorizácie práv, ktoré sú 

zakotvené v EDĽP by sme mohli použiť viaceré kritéria, najvhodnejšie však bude 

pridŕžať sa vecného hľadiska. Ľudské práva garantované Dohovorom môžeme rozdeliť 
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do troch okruhov: Nedotknuteľnosť osobnosti, vláda práva a nakoniec pluralizmus a 

tolerancia v spoločenskom živote.
124

 

4.3.1 Pôsobnosť Európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv 

Pôsobnosť Dohovoru sa člení na územnú, časovú, vecnú a osobnú. Z územného 

hľadiska Dohovor pôsobí na území, ktoré spadá pod jurisdikciu dotknutého štátu. Táto 

skutočnosť vyplýva z čl. 1 EDĽP. 
125

 V rozpore s týmto ustanovením bude sťažnosť 

týkajúca sa skutočností, ku ktorým došlo na mieste, kde štát nie je príslušný vykonávať 

kontrolu nad danou oblasťou. Z vecného hľadiska sa Dohovor primárne vzťahuje na 

práva obsiahnuté v jeho texte, protokoloch a taktiež práva obsiahnuté v judikatúre. 

Osobný rozsah Dohovoru, keď berieme do úvahy subjekty, ktoré sa môžu dovolávať 

svojich práv pred ESĽP, dopadá na fyzické osoby, skupiny osôb a nevládne organizácie. 

Za fyzickú osobu sa považuje nielen občan zmluvného štátu, ale aj cudzinci alebo 

bezdomovci, pokiaľ sa nachádzajú pod jurisdikciou zmluvnej strany.
126

 Okrem týchto 

subjektov sa v rámci činnosti orgánov objavili ďalšie dve kategórie subjektov: 

 potenciálny poškodený (v tomto prípade sťažovateľ, ktorý nebol priamo 

poškodený na svojich právach, ale je vysoká pravdepodobnosť, že sa tak stane 

v dôsledku určitého zásahu štátnej moci) 

 nepriamy poškodený (jedná sa o rodinného príslušníka priameho poškodeného 

alebo osobu blízku, ďalej osoby, ktoré utrpeli škodu v dôsledku poškodenia inej 

osoby a tí, ktorí majú záujem na ukončení porušovania práv) 

 

Kritérium pre časovú pôsobnosť je stanovené jednoznačne, a to okamžikom, kedy  

Dohovor vstúpil v platnosť pre daný štát. Predmetom sťažností nie sú skutočnosti, ktoré 
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sa odohrali skôr ako dotknutý štát ratifikoval EDĽP a prijal tak záväzky z neho 

vyplývajúce.
127,128 

 

4.3.2 Zákaz diskriminácie v Európskom dohovore o ochrane ľudských 

práv 

Obecný princíp rovnosti a nediskriminácie patrí medzi najvýznamnejšie princípy na 

vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. V dôsledku jeho prierezového charakteru sa 

zaraďuje v posledných päťdesiatich rokoch medzi základné interpretačné pravidlá. 

V Európskom Dohovore je rovnosť užívania práv a slobôd a zákaz diskriminácie 

zaručené v čl. 14, „ Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom musí byť 

zabezpečené bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, 

farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo 

sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné 

postavenie.“
129

 Výpočet diskriminačných dôvodov je demonštratívny a môže byť 

doplnený ad hoc podľa okolností konkrétneho prípadu. Antidiskriminačná klauzula v čl. 

14 Dohovoru zaručuje rovnosť pri užívaní hmotných práv zahrnutých v Dohovore 

a doplňujúcich protokoloch. Protokol č. 12, ktorý bol v roku 2000 schválený Výborom 

ministrov princíp zákazu diskriminácie rozšíril. Zakotvuje zákaz diskriminácie, ktorý sa 

týka „ každého práva priznaného zákonom“ a rozširuje tak oblasť pôsobnosti čl. 14, 

ktorý sa vzťahuje na práva zaručené v EDĽP.
130

 Predstavuje tak nástroj obecného 

zákazu diskriminácie. Čl. 1 Protokolu, ktoré vymedzuje zákaz diskriminácie, sa 

vzťahuje na užívanie akéhokoľvek práva špecificky priznaného jednotlivcom na základe 

vnútroštátnych právnych noriem alebo na užívanie práv, ktorých zabezpečenie vyplýva 

jednoznačne z povinnosti štátneho orgánu podľa vnútroštátnych právnych predpisov. 

V týchto prípadoch je poskytovaná ochrana jednotlivcom pred diskriminačnými 

zásahmi zo strany verejnej moci, neuplatní sa na súkromnoprávne vzťahy, u ktorých sa 
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obecne predpokladá regulácia zo strany štátu.
131

 Prijatie Protokolu č. 12 bolo výsledkom 

úsilia RE o posilnenie ochrany pred diskrimináciou ako základného prvku záruky 

ľudských práv a posilnenie rovnosti mužov a žien.
132

 

4.3.3 Subsidiárna a autonómna povaha článku 14 

Z formulácie samotného čl. 14 Dohovoru, „Užívanie práv a slobôd priznaných týmto 

dohovorom musí byť zabezpečené bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, 

ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, 

národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod 

alebo iné postavenie,“ môžeme dôjsť k záveru, že sa vzťahuje  na práva zaručené 

 Dohovorom, poprípade na práva doplnené protokolmi. Dohovor nepriznáva čl. 14 

samostatnú existenciu a nie je obecným zákazom diskriminácie. Vyskytuje sa tak otázka 

vzťahu tohto článku k ostatným ustanoveniam Dohovoru.  

Prvýkrát v histórii sa Európsky súd pre ľudské práva vyjadril k čl. 14 vo veci 

Belgický jazykový prípad
133

. V tomto prípade Súd určil kritéria, podľa ktorých bude 

postupovať v prípade sťažností na porušenie čl. 14. Rozhodnutie tak býva označované 

ako „manuál pre prácu s čl. 14.“
134

 ESĽP konštatoval, že čl. 14 má subsidiárny 

charakter v  prípade, keď sa viaže na iné hmotne právne ustanovenie Dohovoru. Avšak 

dospel k záveru, že opatrenie, ktoré síce samo o sebe nie je v rozpore s hmotne právnym 

ustanovením EDĽP, môže byť v rozpore s týmto ustanovením, pokiaľ je posudzované 

s ustanovením čl. 14 z dôvodu diskriminačnej povahy. Súd tak vôbec prvýkrát  pripustil 

v istých prípadoch autonómne postavenie čl. 14. Môže tak dôjsť k jeho porušeniu bez 

toho, aby bolo porušené iné hmotne právne ustanovenie Dohovoru. Tieto prípady sú 
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dôsledkom skutočností, že Dohovor pri niektorých ustanoveniach ponecháva štátom 

značný priestor pre úvahu a vytvorenie vnútroštátnych noriem, ktoré sú síce v súlade so 

znením a  interpretáciou Dohovoru, v konkrétnom prípade však môžu byť 

diskriminačné.  

4.4 Európsky súd pre ľudské práva 

Významnú úlohu v systéme ochrany ľudských práv zohráva Európsky súd pre ľudské 

práva vytvorený v roku 1959 v Štrasburgu.
135

. Je stálou súdnou inštanciou, ktorá 

záväznými a vykonateľnými rozsudkami rozhoduje o porušení práv garantovaných 

Dohovorom.
136

 

4.4.1 Kontrolný mechanizmus ESĽP podľa pôvodného znenia 

Dohovoru 

Ako som sa už zmienila vyššie, okrem katalógu občianskych a politických práv 

Dohovor vytvoril aj kontrolný systém plnenia záväzkov, ktoré na seba zmluvné strany 

EDĽP prevzali. Kontrolnú funkciu spočiatku plnili tri orgány: Európska komisia pre 

ľudské práva, Európsky súd pre ľudské práva a Výbor ministrov RE. Sťažnosť proti 

zmluvnej strane mohli podať individuálny sťažovatelia, tj. fyzické a právnické osoby, 

skupiny osôb a nevládne organizácie. Podanie individuálnej sťažnosti však podliehalo 

uznaniu práva príslušným zmluvným štátom, takže kontrolná právomoc orgánov Rady 

Európy mala v podstate fakultatívny charakter. Sťažovateľ musel splniť stanovenú 

podmienku, ktorou bolo vyčerpanie všetkých dostupných vnútroštátnych prostriedkov. 

Následne sťažnosť musela byť predložená v lehote, ktorá neprekročila šesť mesiacov od 

doručenia konečného vnútroštátneho rozhodnutia v danej veci.  

Predbežne sťažnosti posudzovala Komisia, ktorej členovia boli odborníci 

v oblasti vnútroštátneho aj medzinárodného práva. Pôsobila ako filtračný orgán 

rozhodujúci o prijateľnosti sťažnosti. Konanie pred Komisiou malo spornú povahu. 

Jednotlivec vystupoval ako strana sporu a  na výzvu Komisie jej musel poskytnúť 

relevantné informácie, pripomienky alebo mohol byť podrobený ústnemu výsluchu. 
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Účelom jej pôsobenia bolo dosiahnutie zmierenia medzi stranami. Pokiaľ zmierenie 

nebolo možné, vypracovala Komisia správu, v ktorej vyjadrila svoj názor na skutočnosti 

daného prípadu, postúpila správu Výboru ministrov a zaslala zmluvnému štátu. 

V trojmesačnej lehote od zaslania mohol byť spor predložený pred ESĽP  v  prípade, že 

dotknutý zmluvný štát ešte predtým uznal právomoc Súdu. Na základe Protokolu č. 9 

mohli taktiež individuálni sťažovatelia predložiť sťažnosť pred Súd, ale len za 

predpokladu, že štát tento Protokol ratifikoval. Súd posudzoval konkrétny prípad na 

základe správy Komisie a argumentov, ktoré strany predložili. Rozsudok bol 

konečný, záväzný a dohľad nad jeho výkonom bol v kompetencii Výboru ministrov. 

Rozhodovacia právomoc Výboru bola obmedzená na prípady, v ktorých nebola 

v spomínanej trojmesačnej lehote vec postúpená Súdu. Výbor bol oprávnený rozhodnúť 

o priznaní „spravodlivého zadosťučinenia“. Rovnako ako v prípade Súdu bolo aj takéto 

rozhodnutie konečné a záväzné pre zmluvné štáty.
137,138

 

4.4.2 Reforma Európskeho súdu pre ľudské práva (Protokol č.11) 

Potom ako v roku 1998 vstúpil v platnosť Protokol č.11, predošlý trojčlánkový 

kontrolný mechanizmus bol nahradený jediným Európskym súdom pre ľudské práva, 

ktorý je na rozdiel od predchádzajúceho Súdu jednotný a permanentne zasadajúci orgán. 

Keďže medzištátne podania podľa článku 33 Dohovoru sa neuplatňujú príliš často, 

zameriam sa na proces, ktorý prebieha po podaní individuálnej sťažnosti. Na začiatok je 

dôležité uviesť zmeny, ktoré sú výsledkom tohto Protokolu. Prvou z nich je možnosť 

jednotlivca obrátiť sa priamo na Súd, ktorý prevzal kompetencie Komisie a pôsobí ako 

filtračný orgán pri posudzovaní prijateľnosti sťažnosti. Ďalej právomoc Výboru 

ministrov je zúžená len na dohľad nad výkonom rozsudkov Súdu. Zmenilo sa aj 

obsadenie ESĽP, Súd je zložený z  počtu sudcov, ktorý zodpovedá počtu zmluvných 

strán. Sudcovia sú rozdelení do štyroch sekcií. Zasadajú buď v pléne (pri prijímaní 
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jednacieho poriadku, ustanovení senátov, pri voľbe funkcionárov Súdu) alebo vo 

výboroch zložených z troch sudcov.
139

  

Aby mohla byť sťažnosť pred Súdom prejednaná, musí byť v prvom rade 

splnená podmienka pôsobnosti Dohovoru a kompetencie Súdu. Bez zmeny ostalo aj 

stanovenie  už vyššie uvedenej šesťmesačnej lehoty pre podanie sťažnosti od doručenia 

posledného vnútroštátneho opravného prostriedku. Podanie musí byť písomné, musí 

obsahovať identifikáciu sťažovateľa a popis skutkového stavu spoločne s uvedením 

práv, ktoré boli porušené. Povinnosťou sťažovateľa je taktiež uviesť dôkazy na podporu 

svojich tvrdení. Sťažnosti anonymné alebo už pred tým Súdom prejednané sú 

vylúčené.
140

 Po doručení sťažnosti Súdu je daná vec pridelená určitej sekcii. Jej 

predseda rozhodne, či bude posudzovaná trojčlenným výborom (pokiaľ existuje 

predpoklad, že bude označená za neprijateľnú z dôvodu nesplnenia formálnych 

náležitostí) alebo sedemčlenným senátom. V prípade, že výbor nerozhodne jednohlasne 

o neprijateľnosti sťažnosti, postúpi ju Senátu, ktorý ju následne buď prehlási za 

neprijateľnú, predloží vláde napadnutého štátu k vyjadreniu alebo postúpi Veľkému 

Senátu.
141

  

Ak je sťažnosť prijatá, rozhodne o nej ESĽP. Súd plní súčasne vyšetrovaciu 

a zmierovaciu funkciu. V prvom rade usiluje o zmier medzi stranami. Pokiaľ k 

zmiereniu nedošlo, prebieha verejné, kontradiktórne jednanie pred Súdom, v ktorom 

Súd právne posúdi konkrétnu záležitosť a po jeho skončení vydá konečný rozsudok. 

Ktorákoľvek zúčastnená strana má právo do troch mesiacov požiadať o postúpenie veci 

Veľkému senátu. Pokiaľ tak neučiní, je rozsudok konečný a záväzný pre zmluvné 

strany, ktoré sú stranou v spore. Vo veľkej miere sa jedná predovšetkým o rozhodnutia 

deklaratórnej povahy, ktoré spočívajú v konštatovaní porušenia práva, rozsudok však 

môže obsahovať aj konštitutívny prvok, ktorým je napríklad štátu uložená povinnosť 
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zaplatiť finančnú kompenzáciu z titulu „spravodlivého zadosťučinenia.“
142

 V praxi 

ESĽP  svojou interpretáciou Dohovoru dospel ďalej ako stanovuje  jej samotný text. V 

niektorých rozsudkoch okrem konštatovania porušenia práva ukladá povinnosť štátu  

ukončiť porušovanie a súčasne odstrániť následky takým spôsobom, ktorý zamedzí 

obnovenie tejto situácie do budúcnosti.
143,144

 

4.4.3 Reforma Európskeho súdu pre ľudské práva (Protokol č.14) 

  Reforma z roku 1998 prevedená Protokolom č. 11 nenaplnila očakávania o 

urýchlení procesu prejednania sťažností pred ESĽP.. Počet sťažností narástol do takej 

mieri, že Súd bol doslova zahltený a nebol schopný o sťažnostiach rozhodnúť 

v primeranej dobe. Cieľom Protokolu č. 14 bolo reformovať kontrolný mechanizmus 

a zvýšiť efektivitu jeho fungovania. Prvý z reformných prvkov zaviedol možnosť 

odmietnuť sťažnosť v takých prípadoch, kedy sťažovateľ neutrpel podstatnú ujmu.  

Pravidlo sa však nevzťahuje na také prípady, v ktorých je nutné učiniť meritórne 

prešetrenie sťažnosti z dôvodu dodržiavania ľudských práv. Druhý reformný krok 

smeroval k zvýšeniu filtrácie a pripustil možnosť samosudcu rozhodnúť namiesto 

výboru troch sudcov o neprípustnosti sťažnosti v prípadoch, keď je sťažnosť zjavne 

neprijateľná. Významnou zmenou je takisto zavedenie zjednodušeného konania pred 

výborom troch sudcov v tzv. opakujúcich sa prípadoch, na ktoré sa vzťahuje ustálená 

judikatúra Súdu (doteraz rozhodoval senát zložený zo siedmych sudcov).  Doba výkonu 

funkcie sudcu sa zmenila z pôvodných šiestich rokov na deväť rokov bez možnosti 

znovuzvolenia.
145

 

4.4.4 Rovnosť a zákaz diskriminácie pri rozhodovaní ESĽP 

V tej to časti práce priblížim postup Európskeho súdu pre ľudské práva pri rozhodovaní  

o sťažnostiach na porušenie čl. 14  spolu s uvedením príkladov z judikatúry. Zameriam 
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sa predovšetkým na kritéria, podľa ktorých Súd posudzuje namietanú diskrimináciu a  

spôsob aplikácie čl. 14. Systém ochrany vytvorený EDĽP má vo vzťahu 

k vnútroštátnemu systému  subsidiárny charakter. Súd nie je kompetentný k prieskumu 

legislatívy členských štátov alebo k posúdeniu ústavnosti rozhodnutí vnútroštátnych 

orgánov. Do jeho právomoci nespadá možnosť tieto akty zrušiť, vrátiť späť k ďalšiemu 

prejednávaniu alebo iniciovať obnovu konania pred vnútroštátnym súdom dotknutého 

štátu. ESĽP sa zaoberá otázkou konformity napadnutého jednania s Európskym 

dohovorom. V rozsudku urči, či bol porušený článok EDĽP a vznikla tak štátu 

medzinárodná zodpovednosť nedodržaním zmluvnej povinnosti.
146

  

Z judikatúry Súdu, v ktorej rozhodoval o prípadoch diskriminácie sa len veľmi 

ťažko dá vyvodiť jednoznačný záver o jeho postupe v tejto problematike, pretože 

v niektorých prípadoch odôvodnenia rozsudkov pôsobia nejednoznačne.
147

 Podľa 

Dohovoru sa užívanie práv a slobôd musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na 

akomkoľvek dôvode (pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné 

zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, 

majetok, rod alebo iné postavenie). Formulácia sťažnosti, ktorá sa odvoláva na 

porušenie čl. 14 môže mať dve podoby. Buď sťažovateľ namieta porušenie čl. 14 v 

spojení s niektorým z iných ustanovení Dohovoru alebo v druhom prípade sťažovateľ 

uvádza porušenie iného zaručeného práva samostatne a zároveň v spojení s čl. 14.  

4.4.4.1 Kritéria ESĽP pri hodnotení sťažností na porušenie čl. 14 

ESĽP sa vo svojej judikatúre vyslovil k pojmu diskriminácie, za ktorú považuje 

„rozdielne zaobchádzanie, ktoré nie je opodstatnené.“ Ako som sa už vyššie zmienila, 

primárne čl. 14 Dohovoru nemá samostatnú existenciu v porovnaní s inými 

ustanoveniami a význam nadobúda až v spojení s iným hmotne právnym ustanovením 

(subsidiárna povaha). Pokiaľ má v konkrétnom prípade čl. 14 subsidiárnu povahu, musí 

byť namietaná nerovnosť v zaobchádzaní zahrnutá najmenej pod jedno z ďalších 
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ustanovení EDĽP.
148

 Odpoveď na otázku, či okolnosti prípadu spadajú pod niektorý 

z hmotne právnych ustanovení EDĽP závisí na interpretácii Súdu v rámci uplatnenia 

antidiskriminačného testu.  ESĽP sa vyjadril k subsidiárnej povahe čl. 14 vo veci Airey 

proti Írsku, v ktorej konštatoval, že pokiaľ je spolu s čl. 14 porušené iné hmotne právne 

ustanovenie Dohovoru, v spojení s ktorým je namietané porušenie čl. 14, skúmanie 

porušenia čl. 14 sa javí ako nadbytočné a Súd tak nečiní s výnimkou prípadov, kedy je 

diskriminácia podstatným aspektom v danej veci. Po rozhodnutí ESĽP  v prípade Airey 

proti Írsku sa sťažnosti na porušenie čl. 14 značne odfiltrovali.
149

 Autonómnu povahu 

čl. 14 a zlomové rozhodnutie ESĽP v tomto prípade som už rozobrala vyššie. Pre 

úplnosť dodávam,  že záver ESĽP o prípustnosti autonómnej povahy čl. 14 bol neskôr 

potvrdený v ďalších rozsudkoch.
150

 Dôležité je mať na pamäti, že autonómne postavenie 

tohto článku nemá neobmedzenú povahu. Samostatne sa neuplatní vtedy, pokiaľ ani 

okolnosti  prípadu  nespadajú pod žiadne  ustanovenie Dohovoru.
151

  

4.4.4.2 Antidiskriminačný test 

Kritéria, ktoré Súd  uplatňuje alebo by mal uplatňovať pri posúdení sťažností podľa  čl. 

14 sú obsiahnuté v tzv. antidiskriminačnom teste. Pri jeho aplikácii Súd hľadá odpoveď 

na tieto otázky 

  spadá namietané porušenie čl. 14 do sféry niektorého z iných práv zaručených 

Dohovorom?  (ambit test) 

 jedná sa o rozdielne zaobchádzanie?  (difference in treatment) 
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 sleduje toto zaobchádzanie legitímny cieľ? (legitimate aim) 

 bolo konkrétne opatrenie vo vzťahu k legitímnemu cieľu primerané? (test of 

proportionality) 

 je rozdielne zaobchádzanie za hranicou voľného uváženia štátu? (State’s margin 

of appreciation)
152

 

 

 

 

Záver Súdu, ktorý  prichádzajú do úvahy v diskriminačných otázkach 

 konštatuje, že nebolo porušené žiadne z namietaných ustanovení (to znamená, 

ani čl. 14, ani súčasné s ním namietané iné ustanovenie)  

 môže uznať porušenie iného súčasne namietaného ustanovenia bez toho, 

aby bol súčasne porušený čl. 14 Dohovoru 

 Súd môže dospieť k záveru, že aj keď nedošlo k porušeniu spolu namietaného 

ustanovenia, došlo zároveň k diskriminácii, a teda k porušeniu čl. 14 

(autonómna povaha) 

 Súd môže uznať porušenie oboch spolu namietaných ustanovení samostatne a 

súčasne aj čl. 14 v spojení s dotyčným ustanovením 

 

Ambit test 

V tejto časti antidiskriminačného testu Súd zisťuje, či prinajmenšom skutkové okolnosti 

prípadu je možné zahrnúť aspoň pod jeden z ďalších článkov Dohovoru. ESĽP podstatu 

ambit testu vyjadril opakovane vo svojej judikatúre, „ Čl. 14 doplňuje ďalšie hmotne 

právne ustanovenia Dohovoru a jej protokolov. Neexistuje nezávisle, ale použije sa iba 

vo vzťahu k právam a slobodám, ktoré sú chránené týmito ustanoveniami. I keď 

porušenie čl. 14 nepredpokladá porušenie niektorého z týchto ustanovení a je v tomto 

rozsahu autonómny, nemôže byť priestor pre jeho použitie, pokiaľ ani okolnosti prípadu 

nespadajú pod jedno alebo viaceré z týchto ustanovení.“ Hranice pre posúdenie, či 
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konkrétna situácia spĺňa toto kritérium nie sú dané striktne. Vyskytujú sa prípady, 

v ktorých Súd pri hodnotení  postupuje viac-menej benevolentne.
153

 

Príklad z judikatúry: Botta proti Taliansku  

Sťažovateľ bol zdravotne postihnutý vozíčkar, ktorý sa obrátil na ESĽP s tým, že bolo 

porušené jeho právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. V danom 

prípade sťažovateľ nemohol využiť služby súkromnej pláže preto, že jej majiteľ 

nezaistil úpravy pre prístup telesne postihnutých osôb tak, ako mu to predpisovala 

talianska legislatíva. Sťažovateľ namietal porušenie čl. 8 Dohovoru samostatne a 

zároveň čl. 14 v spojení s čl. 8. a tvrdil, že Taliansko nedodržalo záväzky pre neho 

vyplývajúce Dohovoru. Súd v tomto prípade skúmal, či právo na prístup na pláž je 

možné subsumovať pod rozsah ochrany poskytovanej čl. 8. Dospel k záveru, že toto 

právo má natoľko široký a neurčitý obsah, že nie je možné jeho sťažnosť subsumovať 

pod čl. 8, respektíve pod záväzky štátu z neho vyplývajúce. Vzhľadom k neporušeniu čl. 

8 sa Súd porušením čl. 14 ďalej nemohol zaoberať.
154

 

Sidabras a Džiautas proti Litve 

V tomto prípade boli sťažovatelia prepustení zo zamestnania z dôvodu ich bývalého 

členstva v KGB a podľa vnútroštátnej legislatívy sa na nich vzťahoval zákaz vykonávať 

zamestnanie v súkromnom sektore do roku 2009. Sťažovatelia namietali diskrimináciu 

z dôvodu bývalého členstva v KGB. Súd v danom prípade skúmal, či okolnosti prípadu 

spadajú pod čl. 8 EDĽP (právo na rešpektovanie rodinného a súkromného života)  a 

dospel k záveru, že „S ohľadom na názory, ktoré prevažujú v súčasnej dobe 

v demokratickej spoločnosti, rozsiahly zákaz vykonávať zamestnanie v súkromnom  

sektore je porušením práva podľa čl. 8 Dohovoru a ovplyvňuje súkromný život jedinca. 

Zákaz predovšetkým ovplyvnil ich možnosť rozvíjať vzťahy s vonkajším svetom vo 
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významnom rozsahu a vytvoril prekážky v možnosti zabezpečiť si živobytie. Je zrejmý 

tak dopad na ich súkromný život...“
155

 

Difference in treatment  a  Comparability test 

Druhou fázou antidiskriminačného testu je posúdenie rozdielneho zaobchádzania. 

V niektorých prípadoch nefiguruje v samostatnom postavení, ale v rámci testu 

zrovnateľnosti. Pri hodnotení rozdielnosti v zaobchádzaní v rámci testu zrovnateľnosti 

Súd stavia do analogickej pozície sťažovateľa a osoby s ním porovnateľné. Je potrebné 

preukázať, že osoby nachádzajúce sa v obdobnom postavení ťažia z prednostného 

zaobchádzania bez akéhokoľvek objektívneho a rozumného ospravedlnenia. Tento test 

vyvoláva otázku, ako majú byť nastavené kritéria pre porovnanie a je tak nevyhnutné 

stanoviť aspekty prípadu, ktoré budú predmetom porovnávania. Aby tento test plnil svoj 

účel, je na mieste zrovnávať len relevantné aspekty prípadov a rovnako dôležitý je 

výber vhodného  porovnávacieho prvku.
156

 Potom ako Súd v konkrétnej veci konštatuje 

rozdielne zaobchádzanie, mal by sa následne uchýliť k zisteniu, či je pre takéto konanie 

rozumný alebo ospravedlniteľný dôvod (test ospravedlnenia) alebo či  skutočne bol 

v danom  prípade porušený čl. 14. 

Príklad z judikatúry:  Ünal Tekeli proti Turecku  

 V tomto prípade turecké orgány na základe platnej legislatívy odmietli žiadosť, v ktorej 

sťažovateľka usilovala o možnosť používať po uzavretí manželstva svoje rodné 

priezvisko. Turecká vláda uviedla,  že cieľom daného opatrenia je zachovanie jednoty 

rodiny. Súd však konštatoval, že tento cieľ mohol byť rovnako dosiahnutý umožnením 

používať rodného priezvisko ženy a uplatňovaný rozdiel v zaobchádzaní tak nie je 

opodstatnený.  Súd v tomto prípade uznal analógiu mužov a žien, ktorú sťažovateľka 

uvádzala, za aplikovateľnú a rozhodol o porušení čl. 14 v spojení s čl. 8 EDĽP.
157

 

Legitimate aim 
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Kritérium legitímneho cieľa nie je predmetom rozsiahlej diskusie pred Súdom, pretože 

nečiní akýkoľvek problém pre vládu členského štátu legitímny cieľ označiť a zahrnúť 

pod neho konkrétne opatrenie.
158

 

Príklad z judikatúry: Pla a Puncernau proti Andore
 
 

Ako príklad som si vybrala negatívne rozhodnutie Súdu, v ktorom explicitne poprel 

existenciu legitímneho cieľa. Dôvodom je, že takýchto prípadov je v porovnaní 

s pozitívnym rozhodnutím veľmi málo, v praxi ESĽP sa vyskytujú zriedkavo. V tomto 

prípade sťažovatelia namietali porušenie ich práva na rešpektovanie rodinného a 

súkromného života podľa čl. 8 EDĽP, keď pri určení dedických práv bol prvý 

sťažovateľ diskriminovaný na základe jeho statusu adoptívneho dieťaťa. Súd nenašiel 

žiadny legitímny cieľ sledovaný predmetným rozhodnutím, ani akékoľvek jeho 

rozumné ospravedlnenie, ktoré by mohlo byť základom pre učinené opatrenie. Vyslovil 

názor, že pokiaľ je dieťa adoptované podľa riadnej adopčnej procedúry, je v rovnakej 

pozícii ako biologické dieťa, a to vo všetkých ohľadoch.
159

 

Proportionality test 

Pri hodnotení primeranosti konkrétneho opatrenia Súd posudzuje, či existuje vzťah 

proporcionality medzi legitímnym cieľom a prostriedkami, ktoré boli použité pre jeho 

dosiahnutie. ESĽP takisto preveruje, či v danom prípade neexistujú určité alternatívne 

prostriedky k dosiahnutiu cieľa alebo prostriedky, ktoré by boli menej problematické. 

Toto kritérium bolo sformulované v prípade Lithgow a ďalší proti Spojenému 

kráľovstvu.
160

 Následne bola primeranosť posudzovaná vo väčšine prípadov týkajúcich 

sa čl. 14. Spravidla Súd aplikuje test spravodlivej rovnováhy, v ktorom skúma či zásah 

štátu do práv stanovených v EDĽP predstavuje rovnováhu medzi nárokmi obecných  
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záujmov spoločnosti a požiadavkami na ochranu základných záujmov zo strany 

jednotlivca. 

Príklad z judikatúry: Salgueiro Da Silva Mouta proti Portugalsku 

Portugalský štátny občan Salgueiro da Silva Mouta sa obrátil na ESĽP po tom ako 

portugalský súd zveril jeho dcéru do výchovy bývalej manželke. Dôvodom pre takéto 

rozhodnutie bola jeho sexuálna orientácia. Salgueiro da Silva Mouta bol homosexuál 

žijúci v spoločnej domácnosti so svojím partnerom. Podľa portugalského súdu by dieťa 

malo žiť v tradičnej portugalskej rodine bez ohľadu na to, či homosexualita je choroba 

alebo len sexuálna orientácia na osobu istého pohlavia. V obidvoch prípadoch je to 

abnormálne a deti by nemali byť vystavované abnormálnym situáciám. V tomto prípade 

ESĽP stručne konštatoval, že rozlíšenie, ktoré učinil odvolací súd bolo diktované 

úvahami súvisiacimi so sexuálnou orientáciou sťažovateľa. Jedná sa o rozlíšenie, ktoré 

je absolútne netolerovateľné podľa Dohovoru a dospel k záveru, že pomer medzi 

použitými prostriedkami a sledovaným cieľom nie je primeraný.
161

 

Marin of appreciation 

V niektorých rozhodnutiach Súd potvrdil, že v prípade hodnotenia situácie, v ktorej 

dochádza k rozdielnemu zaobchádzaniu náleží členskému štátu priestor pre voľné 

uváženie. Súd definoval postup margin of appriciation  ako „istý pohyblivý štandard 

určujúci, do akej miery sú vnútroštátne opatrenia dotýkajúce sa užívania práv 

zaručených Dohovorom nutné a do akej miery má štát povinnosť prijímať pozitívne 

opatrenia k zaisteniu práv plynúcich z Dohovoru“ 
162

 

Príklad z judikatúry: Handyside proti Spojenému kráľovstvu 

Sťažovateľom bo istý majiteľ nakladateľstva, ktoré vydalo publikáciu zameranú na 

sexuálnu výchovu žiakov základných škôl. Kniha bola zabavená britskými orgánmi z 

dôvodu obavy  ohrozenia morálky mládeže. Sťažovateľ namietal porušenie článku 14 v 

spojení s čl. 9, 10 a čl. 1 Dodatkového protokolu z dôvodu svojich politických názorov. 

                                                 
161

 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 21. 12. 1999, vo veci 33290/96, Salgueiro Da 

Silva Mouta proti Portugalsku. In: HUDOC [právny informačný systém]  [citované 5. 11.2013]. Dostupné 

z: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["Salgueiro Da Silva 

Mouta"],"itemid":["002-183"]} 
162

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.  Rovnost a diskriminace. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 167 a násl. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
javascript:open_window(%22/F/711IBKNKLGCFGAV85624DJAMTPI61XY2P98MFFDL1N1V54TGL2-16879?func=service&doc_number=000507597&line_number=0040&service_type=TAG%22);


66 
 

Súd v danom prípade konštatoval, že neexistuje celoeurópsky, univerzálne 

aplikovateľný koncept morálky a neexistuje tak iné možné východisko v otázkach 

hodnotenia obdobných  morálnych štandardov, než ponechať členským  štátom  priestor 

pre vlastné uváženie. Naproti tomuto pozitívne vnímanému rozsudku ESĽP neskôr 

svoje pôvodné stanovisko zmenil vo veci Christine Goodwin proti Spojenému 

kráľovstvu.
163

 Pri posúdení prípadu ohľadom transexuality v spoločnosti Súd uviedol, 

že daný stav významne obmedzil priestor pre voľné uváženie štátu v tejto problematike. 

Zmluvný štát pochybil, keď nereagoval dostatočne na spoločenský vývoj prijatím 

adekvátnych opatrení vedúcich k formálnemu uznaniu transexuálnych osôb.
164

 

 

4.4.5 Povinnosti štátu vyplývajúce z článku 14 

V texte čl. 14 nie je zakotvená výslovná povinnosť štátu súvisiaca s predchádzaním 

diskriminácie. Záväzky štátu sú Súdom vo svojich rozhodnutiach interpretované ako  

povinnosť štátu chrániť užívanie práv zaručených Dohovorom pred diskrimináciou a to 

aj v takých prípadoch, kedy rozdielne postavenie vyžaduje istý primeraný rozdiel 

v zaobchádzaní.
165

 

 

4.4.6 Dôkazné otázky a zdieľanie dôkazného bremena v 

antidiskriminačnom práve 

Preukázať diskrimináciu je neľahkou úlohou aj napriek stanoveniu jej definície, pretože 

obecne sa neprejavuje otvoreným a jednoznačne určiteľným spôsobom. Priame 

uvedenie jedného z chránených dôvodov sťažovateľom, na základe ktorého môžeme 

hovoriť o diskriminácii je ojedinelé. Riešenie tejto problematiky prináša inštitút 

zdieľania dôkazného bremena. Tento inštitút spočíva v tom, že akonáhle sťažovateľ je 
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schopný preukázať, že mohlo dôjsť k diskriminačnému zaobchádzaniu, vzniká 

domnienka diskriminácie, ktorú musí protistrana vyvrátiť. Pri predložení domnienky sa 

sťažovateľ môže oprieť aj o štatistické údaje o obecných vzorcoch rozdielneho 

zaobchádzania. Zásada zdieľania dôkazného bremena je rozvedená v judikatúre ESĽP, 

ktorý uznal túto metódu pre účely preukázania tvrdenia o porušení ľudských práv. 

Sťažnosti podané  z dôvodu diskriminácie sú vo väčšine prípadov založené na 

nepriamych dôkazoch, pretože motív rozdielneho zaobchádzania často existuje len 

v mysli „páchateľa“. V závere Súd nesmie mať pochybnosti o tom, že jediný dôvod 

rozdielneho zaobchádzania je chránený znak obeti. Táto metóda sa uplatní v situáciách 

priamej aj nepriamej diskriminácie.  

ESĽP skúma dostupné dôkazy ako celok. Pokiaľ sa skutkové okolnosti tvrdené 

sťažovateľom javia ako dostatočne dôveryhodné a sú v súlade s dostupnými dôkazmi, 

bude ich Súd považovať sa preukázané, pokiaľ dotknutý štát nebude schopný podať 

presvedčivé vysvetlenie. Slovami ESĽP za preukázané sú považované závery  

„..podporené voľným hodnotením všetkých dôkazov, vrátane záverov, ktoré vyplývajú 

zo skutkových okolností  a tvrdení strán…dôkaz môže vyplývať aj zo súboru dostatočne 

závažných, presných a navzájom sa zhodujúcich nepriamych dôkazov alebo obdobných 

nevyvrátených domnienok.“ Miera presvedčenia nutná pre učinenie konkrétneho 

záveru, v tejto súvislosti aj pre rozloženie dôkazného bremena je tesne spätá so 

špecifikami skutkových okolností, povahou  uplatnených tvrdení a chránenými právami, 

o ktoré sa v danom prípade jedná.“ 
166,167  Na 

Napríklad v prípade Timishev proti Rusku  

sťažovateľ namietal, že mu bolo zabránené prejsť kontrolným stanoviskom v určitom 

regióne z dôvodu  jeho čečenského pôvodu. ESĽP konštatoval, že jeho tvrdenie je 

podložené oficiálnymi dokumentmi, ktoré potvrdzujú existenciu politiky obmedzenia 

pohybu etnických Čečencov v danej oblasti. Vysvetlenie štátu bolo nepresvedčivé, 
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vyskytli sa  nezrovnalosti vo vysvetlení, že daná osoba odišla dobrovoľne potom ako 

bolo odmietnuté jej prednostné vybavenie. Súd tak konštatoval, že sťažovateľ bol 

diskriminovaný na základe etnického pôvodu.
168

 

 

4.4.7 Význam štatistických údajov 

Štatistické údaje majú pomocný charakter v prípade tvrdenia domnienky diskriminácie. 

Svoju funkciu plnia predovšetkým pri dokazovaní nepriamej diskriminácie, pretože 

v týchto situáciách sú relevantné predpisy a zvyklosti navonok neutrálne. Predloženie 

štatistických údajov pôsobí spoločne s obrátením dôkazného bremena.
169

 ESĽP 

formuloval túto zásadu v rozsudku Hoogendijk proti Holansku.
170

 „..Súd má za to, že 

v prípade, keď je sťažovateľ schopný na základe nesporných oficiálnych štatistických 

údajov doložiť existenciu  evidentného dôkazu o tom, že určitý predpis, síce 

formulovaný neutrálne, v skutočnosti dopadá na vyššie percento žien ako mužov, musí 

žalovaná vláda preukázať, že je tak tomu v dôsledku objektívnych faktorov, ktoré 

nesúvisia s diskrimináciou na základe pohlavia.“
171

 

4.4.8 Vybrané chránené dôvody a judikatúra týkajúca sa čl. 14  

Pri aplikácii článku 14 prijal Európsky súd široký výklad oblasti pôsobnosti  

 Súd stanovil, že môže posudzovať nároky na základe čl. 14 v spojení s hmotným 

právom, a to aj v prípadoch, kedy k samotnému porušeniu hmotného práva 

nedošlo 
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 Súd konštatoval, že oblasť pôsobnosti EDĽP presahuje medze doslovného 

vymedzenia zaručených práv. Je dostačujúce, pokiaľ sa skutková podstata veci 

v širšom význame dotýka otázok chránených na základe Dohovoru 172 

4.4.8.1 Pohlavie ako diskriminačný dôvod 

Schuler-Zgraggen proti Švajčiarsku
173

  

Sťažovateľka v dôsledku závažného ochorenia musela odísť zo zamestnania a bol jej 

priznaný invalidný dôchodok. O šesť rokov neskôr sa jej narodilo dieťa a musela sa 

podrobiť lekárskej prehliadke, ktorá mala zistiť jej práceschopnosť. V lekárskej správe 

bolo uvedené, že pani Schuler je absolútne nespôsobilá na kancelársku prácu, ale je 

spôsobilá vykonávať prácu v domácnosti na  60 - 70% . Z dôvodu zásadných zmien v 

jej rodinných pomeroch jej bolo pozastavené vyplácanie invalidného dôchodku. 

Vnútroštátny súd zamietol jej odvolanie a konštatoval, že nemá nárok na dôchodok, 

pretože sa od nej ako ženy očakáva, dokonca aj v prípade, kedy by jej zdravotný stav 

umožňoval pracovať, že sa po pôrode vzdá svojho zamestnania a bude sa venovať 

domácnosti. Európsky súd konštatoval porušenie článku 14 Dohovoru. Predpoklad 

švajčiarskeho súdu nie je možné považovať  za náhodnú poznámku netaktne 

formulovanú so zanedbateľným účinkom. Naopak, predstavuje jediné možné 

odôvodnenie a zavádza rozdielnosť v zaobchádzaní založenú na pohlaví. 
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4.4.8.2 Zdravotné postihnutie ako diskriminačný dôvod  

Glor proti Švajčiarsku
174

 

V tomto prípade bol sťažovateľ povinný zaplatiť daň ako náhradu za to, že neukončil 

vojenskú službu. Náhradu musel platil každý, kto bol spôsobilý k vojenskej službe a 

neabsolvoval ju. K oslobodeniu bolo nutné  buď dosiahnutie zdravotného postihnutia 

v 40% miere alebo odoprenie vojenskej služby na základe svedomia, kedy odopierali 

vykonávali civilnú službu. Sťažovateľ bol však diabetikom, čo podľa vnútroštátnych 

predpisov bolo kvalifikované len ako „menej závažné zdravotné postihnutie.“ Jeho 

návrh, že vykoná civilnú službu bol zamietnutý. ESĽP dospel k záveru, že štát 

zaobchádzal so sťažovateľom zrovnateľným spôsobom  ako s osobami, ktoré nesplnili 

svoju vojenskú povinnosť bez rozumného odôvodnenia. To predstavuje diskriminačné 

zaobchádzanie, pretože sťažovateľ sám bol v inom postavení a štát mal tak stanoviť 

výnimku z aktuálnych pravidiel.  

4.4.8.3 Sexuálna orientácia ako diskriminačný dôvod 

Salgueiro da Silva Mouta proti Portugalsku
175

 

Portugalský štátny občan Salgueiro da Silva Mouta sa obrátil na ESĽP po tom ako 

portugalský súd zveril jeho dcéru do výchovy bývalej manželke. Dôvodom pre takéto 

rozhodnutie bol fakt, že Salgueiro da Silva Mouta je homosexuál žijúci v spoločnej 

domácnosti so svojím partnerom. Podľa portugalského súdu by dieťa malo žiť 

v tradičnej portugalskej rodine, bez ohľadu na to, či homosexualita je choroba alebo len 

sexuálna orientácia na osobu istého pohlavia. Obidva prípady považuje za abnormalitu a 

deti by nemali byť vystavované abnormálnym situáciám. S týmto názorom sa ESĽP 

nestotožnil. Vyhlásil, že portugalský súd učinil rozdiely vzhľadom na sexuálnu 

orientáciu a takéto rozlišovanie je podľa Dohovoru neakceptovateľné. Skonštatoval, že 
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sa jedná o porušenie práva na nediskrimináciu s ohľadom na jeho práva na rodinný 

život.  

4.4.8.4 Diskriminácia na základe štátneho občianstva a miesta bydliska 

Zeïbek proti Grécku
176

 

Prípad, kedy bol sťažovateľke zamietnutý dôchodkový nárok určený pre osoby s 

„veľkými rodinami“  napriek tomu, že splnila stanovenú požiadavku počtu detí. Avšak 

v dobe, keď sťažovateľka dosiahla dôchodkového veku, jedno z jej detí nemalo grécke 

občianstvo. Tento stav bol výsledkom predchádzajúceho rozhodnutia štátu odobrať 

občianstvo celej rodine sťažovateľky a následne bolo udelené iba trom z jej detí, pretože 

štvrté uzavrelo manželstvo. ESĽP dospel k záveru, že politika odňatia štátneho 

občianstva bola uplatňovaná predovšetkým voči gréckym moslimom a zamietnutie 

dôchodku nemožno odôvodniť zachovaním gréckeho národa, pretože aj takýto postup 

by bol diskrimináciou na základe národnostného pôvodu. 

Carson a ďalší proti Spojenému kráľovstvu 
177

  

Sťažovatelia tvrdili, že ich vláda diskriminovala na základe miesta bydliska v tom 

zmysle, že im bolo odopreté navýšenie ich starobných dôchodkov na rovnakom základe, 

aký platil pre dôchodcov trvalo žijúcich v Spojenom kráľovstve alebo v krajinách , 

s ktorými malo Spojené kráľovstvo uzavretú dvojstrannú zmluvu týkajúcu sa tejto 

záležitosti.  ESĽP v rozsudku skonštatoval, že aj keď Dohovor nezakladá žiadne právo 

na sociálne zabezpečenie alebo výplaty starobných dôchodkov, avšak v prípade, že štát 

sa tak rozhodne učiniť, vzniká majetkové právo chránené na základe článku 1 Protokolu 

č.1 . 

4.4.8.5 Náboženská príslušnosť ako diskriminačný dôvod 

Thlimmenos proti Grécku 
178
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Sťažovateľ, člen Svedkov Jehovových, bol odsúdený k výkonu trestu odňatia slobody 

za neuposlúchnutie rozkazu, ktorý spočíval v odmietnutí nosiť vojenskú uniformu. Po 

odpykaní  trestu sa sťažovateľ uchádzal o prácu na pozícii autorizovaného účtovníka a 

umiestnil sa na druhom mieste spomedzi kandidátov. Príslušná komisia ho však z 

dôvodu jeho záznamu v registri trestov odmietla na uvedenú pozíciu vymenovať. ESĽP 

usúdil, že bol porušený čl. 14 v spojení s článkom 9 (sloboda náboženstva) EDĽP. I keď 

Dohovor nezaručuje právo na slobodu povolania, štát podľa ESĽP diskriminoval 

sťažovateľa z dôvodu náboženstva tým, že nerozlišoval medzi osobami odsúdenými z 

trestných činov spáchaných výlučne z náboženských dôvodov a trestných činov 

spáchaných z iných dôvodov. 

4.4.8.6 Rasa ako diskriminačný dôvod 

Nachova proti Bulharsku 
179

 

Prípad Nachova bol prvým v histórii, kedy ESĽP rozhodol o porušení článku 14 

Dohovoru z dôvodu rasovej diskriminácie. Týkal sa zabitia dvoch rómskych brancov, 

ktorí boli zastrelení príslušníkmi vojenskej polície pri pokuse o ich zatknutie potom ako 

bez povolenia opustili svoje pracovisko. Obete boli neozbrojené a v registri trestov 

nemali záznam o spáchaní násilného trestného činu. Rodinní príslušníci obetí podali 

sťažnosť na ESĽP, v ktorej namietali, že obete prišli o život v rozpore s článkom 2 

Dohovoru, ktorý zaručuje právo na život. Súčasne namietali, že neschopnosť 

kompetentných orgánov viesť efektívne vyšetrovanie je v rozpore s čl. 2 a to dôsledkom 

nepriateľského postoja voči Rómom, čím bol porušený článok 14 EDĽP. Súd 

konštatoval, že Bulharsko porušilo právo na život podľa čl. 2 Dohovoru a súčasne zákaz 

diskriminácie podľa čl. 14. Rozsudok potvrdil niekoľko dôležitých zásad, ktorými by sa 

mali v budúcnosti riadiť vnútroštátne orgány pri riešení prípadov násilia motivovaného 

rasovou nenávisťou. Jedna z týchto zásad konštatuje, že takéto násilie a brutalita „majú 
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obzvlášť zhubný vplyv na základné práva“. V prípade podozrenia, že násilie je rasovo 

motivované je dôležité, aby sa úradné vyšetrovanie viedlo ráznym a nestranným 

spôsobom. 

4.4.8.7 Sociálny pôvod ako diskriminačný dôvod 

Mazurek proti Francúzsku
180

 

Obyvateľ Francúzska, ktorý sa narodil mimo manželstvo podal sťažnosť k ESĽP z 

dôvodu, že vnútroštátne predpisy mu ako „cudzoložnému“ dieťaťu bránili zdediť viac 

ako jednu štvrtinu dedictva po matke. ESĽP skonštatoval, že takéto rozdielne 

zaobchádzanie založené iba na skutočnosti narodenia dieťaťa mimo manželstva, je 

možné odôvodniť len „závažnými dôvodmi“. I keď zachovanie tradičnej rodiny bolo na 

jednu stranu sledovanie legitímneho cieľa, nie je prípustné jeho dosiahnutie trestaním 

dieťaťa, ktoré okolnosti svojho narodenia neovplyvní. 

4.5 Záver RE 

Činnosť Rady Európy je základom európskeho systému ochrany ľudských práv. 

V porovnaní s univerzálnym systémom, konkrétne s ochranou ľudských práv 

poskytovanou zo strany Organizácie spojených národov sú síce z hmotne právneho 

hľadiska jednotlivé nástroje ochrany antidiskriminačného charakteru (dohovory a iné 

dokumenty) podrobnejšie prepracované v „dielni“ OSN, Európsky dohovor o ochrane 

ľudských práv prijatý v Rade Európy je však bez pochýb dôkladnejší v zaistení 

kontrolného mechanizmu, ktorý je základom pre realizáciu hmotne právnych ustanovení 

v praxi. Tento kontrolný mechanizmus predstavuje vyššie spomínaný Európsky súd pre 

ľudské práva. 

ESĽP aj napriek problémom spôsobených jeho zahltením veľkým počtom 

sťažností naďalej ostáva najefektívnejším regionálnym mechanizmom ochrany 

ľudských práv na svete. Od roku 1998 umožňuje viac ako osemsto miliónom ľudí podať 

individuálnu sťažnosť proti zmluvnému štátu a domáhať sa tak ochrany pred 
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medzinárodným súdnym orgánom. Nespokojnosť so systémom fungovania ESĽP bola 

pôvodne spätá so subsidiaritou a čiastkovou ochranou, ktorá je daná samotnou 

konštrukciou čl. 14 Dohovoru ako základného ustanovenia na ochranu pred 

diskrimináciou. Tento problém bol z časti odstránený prijatím Protokolu č. 12, ktorý 

zaručuje samostatné právo na ochranu pred diskrimináciou vo všetkých členských 

štátoch Rady Európy v prípade, že z ich strany došlo k jeho ratifikácii. Zakotvuje tak 

všeobecný zákaz diskriminácie pri aplikácii vnútroštátneho práva jednotlivých štátov. 

Činnosť Európskeho súdu má veľký dopad na to, ako sa jednotlivé ustanovenia 

Dohovoru v reálnom živote naplňujú. Obsah princípu rovnosti a zákazu diskriminácie je 

totiž interpretáciou Súdu pri jeho aplikácii na jednotlivé prípady konkretizovaný. 

Závery Súdu sú smerodajné nielen pre vnútroštátne súdy členských štátov, ale aj pre 

občanov zmluvných štátov.  

Za pozitívny prvok z môjho pohľadu môžeme považovať vývoj rozhodovacej 

praxe Súdu v otázkach týkajúcich sa diskriminácie. Pôvodne ESĽP pracoval iba s 

priamou diskrimináciou, postupom času však vo svojej judikatúre výslovne akceptoval 

koncept nepriamej diskriminácie. Práve prostredníctvom nepriamej diskriminácie 

a pozitívnych opatrení vstupujú do pôvodnej koncepcie zákazu diskriminácie, ktorá 

vychádzala predovšetkým z formálnej rovnosti  aj aspekty materiálnej rovnosti. Obrat v 

rovine formálnej a materiálne rovnosti nastal v rozhodnutí Thlimennos proti Grécku 

z roku 2000. Toto rozhodnutie tak otvorilo cestu k materiálnemu vnímaniu rovnosti zo 

strany ESĽP. Na záver tejto časti po prevedenej analýze Európskeho Dohovoru 

a Európskeho súdu si myslím, že činnosť Rady Európy a jej orgánov, predovšetkým 

Súdu, bez akýchkoľvek pochybností pozitívne ovplyvnila legislatívu a judikatúru jej 

členských štátov v oblasti rovnosti a zákazu diskriminácie a veľkou mierou prispela 

k ochrane obetí diskriminácie, či už sa dotýkala jednotlivcov alebo skupín ľudí. 

 

 

 

 



75 
 

5 Právna úprava v Slovenskej republike 

 

5.1 Právna úprava základných ľudských práv a slobôd  

Ľudské práva predstavujú nepretržite aktuálnu problematiku v spoločnosti a v štáte. 

Právne a hlavne faktické postavenie občana v štáte, povaha, rozsah a garancia práv 

a slobôd má zásadný význam pre život jednotlivca a je tak kľúčovou otázkou ústavného 

práva každého demokratického štátu. Jeden z dôvodov, ktoré vedú štáty k snahe 

naplňovať základné práva je úsilie spoločnosti o naplnenie všeobecných princípov 

humanity, tolerancie a slobody jedincov.
181

 Ústavne zakotvená miera slobody, ako aj  

jej obmedzenie sú určitým spôsobom limitované súčasným pohľadom na morálku, 

tradíciami a potrebami ľudskej spoločnosti.
182

   

Základné ľudské práva a slobody (ďalej ZĽPS) sú v Slovenskej republike (ďalej 

SR) upravené v ústavnom zákone č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
183

 

Ústava SR bola prijatá Slovenskou národnou radou ešte počas existencie Českej a 

Slovenskej Federatívnej Republiky 1. septembra 1992. Hneď v úvodnom ustanovení  čl. 

1 deklaruje, že „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát,“ 

z čoho vyplýva, že ctí základné ľudské práva a slobody. Slovenská národná rada si 

zvolila cestu priamej úpravy ZĽPS v osobitnej hlave Ústavy, ktorá 

predstavuje najrozsiahlejšiu časť a potvrdzuje tak mimoriadny význam tohto inštitútu 

v ústavnom systéme SR. Vychádza z medzinárodných zmlúv o ochrane ZĽPS, ktoré 

ratifikovala Česká a Slovenská Federatívna Republika a z Listiny základných práv 

a slobôd. V čl. 12, „ Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva 

a slobody sú neodňateľné, nezcudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné,“ Ústava 

uznáva a potvrdzuje základné práva v súlade s prirodzenoprávnymi koncepciami.
184
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5.1.1 Medzinárodnoprávne aspekty základných ľudských práv 

a slobôd 

Medzinárodnoprávne dimenzie ZĽPS sú vyjadrené v dokumentoch celosvetového či 

európskeho charakteru a podmienkou integrácie SR do Európy bolo vyriešenie tohto 

aspektu. Pôvodný čl. 11 Ústavy SR, „ Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a 

základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené 

spôsobom ustanoveným zákonom majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú 

väčší rozsah základných práv a slobôd,“ predpokladal, že inkorporovaná zmluva 

upravuje ZĽPS podrobnejšie ako príslušná zákonná úprava SR a v prípade naplnenia 

podmienky stanovenej v čl. 11 Ústavy stanovil „prednosť“ medzinárodnej zmluvy pred 

zákonom. Na základe vyššie uvedenej úpravy bol vzťah medzinárodného a 

vnútroštátneho práva hodnotený ako mierny dualizmus. V danej dobe táto 

ústavnoprávna úprava umožnila kompatibilitu právneho poriadku SR s medzinárodnými 

dohovormi a konvenciami, no postupom času a s ohľadom na ambície SR vstúpiť do 

Európskej únie, vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva nebol z tohto pohľadu 

dostatočne upravený.
185

 Novelizáciou Ústavy úz č. 90/2001 Z.z. 
186

 bol zrušený čl. 11 a 

jeho obsah sa premietol do čl. 7 ods. 5, „ Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a 

základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný 

zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti 

fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.“  Doplnený bol aj čl. 1 Ústavy o 

druhý odsek, „Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá 

Medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie 

Medzinárodné záväzky.“  

V súčasnosti existujú dva režimy, ktoré sa vzťahujú na aplikáciu medzinárodných 

zmlúv týkajúcich sa ľudských práv. Prvý vychádza z obsahu článku 154 odst.1c Ústavy 

SR, „ Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré 
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Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom 

pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho 

poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a 

slobôd.“ Druhý právny režim smeruje do budúcnosti a vychádza z vyššie spomínaného 

 čl. 7 odst. 5 Ústavy SR.
187 

5.2 Právna úprava rovnosti a zákazu diskriminácie  

Rovnosť všetkých ľudí pred zákonom a zákaz diskriminácie ako jedna  zo základných 

zásad právneho štátu je neodmysliteľnou súčasťou každého demokratického právneho 

poriadku. Právny poriadok Slovenskej republiky obsahuje princíp rovnosti, zákaz 

diskriminácie a zásadu rovnakého zaobchádzania vo viacerých predpisoch rôznej 

právnej sily.
188

 Základným právnym dokumentom, ktorý v Slovenskej republike 

zakotvuje rovnosť a zákaz diskriminácie je Ústava Slovenskej republiky. 

5.2.1 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 

Čl. 12 ods. 1 Ústavy SR stanovuje, že, „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v 

právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a 

nezrušiteľné.“ Účelom tohto článku je zaručiť rovnosť a slobodu každému, preto 

interpretácia čl. 12 musí byť extenzívna. V prípade, že by sa uplatňoval doslovný 

výklad tohto odstavca, bola by subjektom ochrany iba množina ľudských bytostí, ale nie 

jednotlivec. Avšak nie ľudia ako skupina neurčitého počtu, ale každý človek sám o sebe 

je subjektom ochrany, každému sa zaručuje sloboda a rovnosť v dôstojnosti a právach.  

Čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, „Základné práva a slobody sa zaručujú na území 

Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a 

náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k 

národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno 

z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať“ predstavuje 
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generálnu ochranu pred diskrimináciou a vymedzuje dôvody, pre ktoré nie je prípustné 

diskriminovať. Presne vymedzený výpočet sa de facto mení na demonštratívny, keďže 

ochrana pred diskrimináciou je poskytovaná aj z dôvodu „iného zmýšľania alebo iného 

postavenia". Ústavný súd SR sa vyjadril ku klauzule „iné postavenie“ nasledovne, 

„Podľa článku 12 ods. 2 Ústavy je zakázaným diskriminačným dôvodom aj iné 

postavenie. Skutočnosť, či niekto je alebo nie je duchovným ktorejkoľvek cirkvi, je jeho 

iným postavením. Preto ho z tohto dôvodu nemožno zvýhodňovať ani 

znevýhodňovať."
189

 Väčšina z vyššie uvedených diskriminačných dôvodov sú 

imanentné človeku ako ľudskej bytosti a na právnické osoby môžu byť aplikované len 

vo výnimočných prípadoch.
190

  

Princíp rovnosti je ďalej zakotvený v nasledujúcich článkoch Ústavy, čl. 13 ods. 

3 konštatuje, že „zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako 

pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.“ Čl. 20 ods. 1, „ Každý má 

právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný 

obsah a ochranu..“ V čl. 30 ods. 3 a 4, ktoré upravujú rovné volebné právo a rovný 

prístup k verejným funkciám v nasledujúcom znení: „Volebné právo je všeobecné, 

rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného práva 

ustanoví zákon“, „Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným 

verejným funkciám.“ Čl. 47 ods. 2 a 3 deklaruje rovné procesné práva v správnom aj 

súdnom konaní. „Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými 

štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to 

za podmienok ustanovených zákonom. Všetci účastníci sú si v konaní podľa odseku 

2 rovní.“ Špecifickú úpravu zákazu diskriminácie väčšiny obsahuje čl. 34 ods. 3, 

„Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám 

zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti 

Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.“ Princíp rovnakého 

zaobchádzania a zákaz diskriminácie sa postupne premietol do jednotlivých zákonov, 

ktoré sú zamerané na špecifickú oblasť právnych vzťahov. Jedná sa o veľký počet 
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právnych predpisov a vyjadriť sa k drvivej väčšine z nich by pohltilo značnú časť tejto 

práce, preto som si  vybrala právne úpravy, v ktorých sa  rovnosť a zákaz diskriminácie 

odrazili vo väčšej miere v porovnaní s ostatnými. 

 

5.2.2 Zákon č. 365/2004 Z. z. O rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)  

Okolnosti, ktoré predchádzali prijatiu zákona boli obdobné tým, ktoré sa týkali 

aj prípadu Českej republiky - podnetom pre zahájenie práce na úprave nediskriminácie 

boli povinnosti vyplývajúce z medzinárodnoprávnych záväzkov. Slovenská republika 

ako signatársky štát viacerých medzinárodných dohovorov sa zaviazala rešpektovať 

princíp rovnosti ľudí a zákaz diskriminácie tak ako to zakotvujú medzinárodné 

dokumenty. V roku 2001 sa postupne začali spracovávať analýzy právnych predpisov, 

ktoré obsahujú ustanovenia zákazu akejkoľvek formy diskriminácie a analýzy 

výsledkov aplikácie týchto právnych predpisov štátnymi orgánmi. Závery vyplývajúce 

z analýzy boli nasledovné: Nevyhnutnosť zriadenia inštitúcie, ktorej činnosť by 

smerovala k odstráneniu všetkých foriem diskriminácie a odporučenie k vypracovaniu 

návrhu zákona o rovnakom zaobchádzaní, ktorý by jednotne definoval pojmy priamej 

a nepriamej diskriminácie, obťažovanie, prenasledovanie a iné dôležité pojmy. Súčasne 

by mal tento zákon stanoviť demonštratívny výpočet diskriminačných dôvodov a právne 

prostriedky ochrany pred diskrimináciou.  

Tri roky po prevedení analýzy bol prijatý antidiskriminačný zákon, ktorý 

predstavuje významný medzník v boji s diskrimináciou, účinný od 1. 7.2004.
191

 Tento 

zákon sa vzťahuje na široké spektrum spoločenských vzťahov,
192

 ukladá povinnosť 

dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania a súčasne stanovuje prostriedky právnej 

ochrany v prípade porušenia danej zásady. V súvislosti s členstvom v Európskej únii 
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Slovenská republika (ďalej SR) antidiskriminačným zákonom transponovala viaceré 

smernice, ktoré vytvárajú rámec pre boj proti diskriminácii.
193

 Uplatňovanie zásady 

rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona spočíva podľa § 2 odst. 1, 

„V zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, 

príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, 

sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, 

politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu 

alebo iného postavenia“, a taktiež v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou. 

Za dodržanie zásady rovnakého zaobchádzania sa tak nepovažuje len zdržanie sa 

diskriminačného  konania, ale vzťahuje sa aj na prijímanie preventívnych opatrení, teda 

takých krokov, ktoré napomáhajú k predchádzaniu diskriminácie.
194

  

Zásah Ústavné súdu do antidiskriminačného zákona 

Vláda Slovenskej republiky  napadla ustanovenie § 8 ods. 8 pôvodného znenia 

antidiskriminačného zákona pred Ústavným súdom z dôvodu jeho nezlučiteľnosti s 

viacerými ustanoveniami Ústavy SR
195

 a súčasne z dôvodu porušenia princípov 

právneho štátu. Pôvodne §8 ods. 8 mal nasledujúce znenie: „Na zabezpečenie rovnosti 

príležitostí v praxi a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania možno prijímať 

osobitné vyrovnávacie opatrenia na zabránenie znevýhodnenia súvisiaceho s rasovým 

pôvodom alebo etnickým pôvodom.“  Vláda svoj návrh odôvodnila tak, že dané 

ustanovenie antidiskriminačného zákona sa „...dotýka viacerých základných práv a 

slobôd podľa druhej hlavy Ústavy. Základné práva a slobody sa zaručujú všetkým (čl. 

12 ods. 2 Ústavy), bez ohľadu, okrem iného, aj na rasu alebo príslušnosť k etnickej 

skupine. Nikoho  nie je možné v súvislosti s prístupom a realizáciou základných práv a 

slobôd poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať z dôvodu rasy alebo etnickej 

príslušnosti. Čl. 12 ods. 2 ústavy zakazuje z dôvodov v ňom uvedených nielen 

negatívnu, ale aj pozitívnu diskrimináciu. Ak je v právnom predpise zakotvené odlišné 

zaobchádzanie s odlišnými jednotlivcami, musí existovať legitímny dôvod pre takúto 
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diferenciáciu. Odlišnosť spočívajúca v rasovom pôvode alebo etnickom pôvode však 

nie je legitímnym dôvodom na preferenčné zaobchádzanie. Je totiž dôvodom, ktorý 

Ústava výslovne zakazuje.“  

Ústavný súd nálezom z októbra 2005 rozhodol, že ustanovenie § 8 ods. 8 zákona 

o  rovnakom zaobchádzaní nie je v súlade s čl. 1 ods. 1, s čl. 12 ods. 1 prvou vetou a 

ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
196

 Vychádzajúc z materiálneho chápania rovnosti 

nie je dôležité, aké rozdiely medzi ľuďmi existujú, pretože ľudia majú rovnakú hodnotu 

a každý si zaslúži rovnakú starostlivosť a rešpekt.
197

 To vyplýva aj zo všeobecných 

hodnôt ľudskej dôstojnosti, ktoré tvoria základ pre zákaz nespravodlivej diskriminácie 

jedincov bez ohľadu na ich postavenie v spoločnosti. Vyrovnávanie nespravodlivej 

diskriminácie nesmie viesť k takej situácii, v ktorej zo zákazu nespravodlivej 

diskriminácie sa stane príkaz na diskrimináciu ostatných ľudí, s výnimkou tých, ktorí sú 

požívateľmi opatrení odstraňujúcich určité znevýhodnenie. Napadnuté ustanovenie sa 

javí problematické v tom zmysle, že neobsahuje stanovenie dočasnosti prijatých 

osobitných vyrovnávacích opatrení, ktoré majú kompenzovať znevýhodnenie. Z dôvodu 

vágnosti citovaný paragraf nemôže byť považovaný za konformný s princípmi právneho 

štátu tak, ako sú vyjadrené v čl. 1 ods. 1 Ústavy. Ústavný poriadok SR všeobecne 

akceptuje k zabezpečeniu rovnosti práv isté vychýlenie z univerzálneho zákazu 

diskriminácie, ale len v takom prípade, že takéto vychýlenie má ústavný základ 

reagujúci na prirodzené nerovnosti medzi ľuďmi a v prípade, že by dané nerovnosti 

neboli vyrovnávané prostredníctvom zákonných opatrení, mohlo by dôjsť 

k neodôvodnenej tvrdosti voči určitým skupinám osôb v spoločnosti.
198

 

Antidiskriminačný zákon bol od svojho prijatia viackrát novelizovaný. Niektoré 

z noviel majú skôr charakter formálnych úprav v porovnaní s inými a ich účelom bolo 

zaistiť väčšiu systematickosť v zákone, zatiaľ čo do vecného obsahu zákona výrazne 
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 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 18. 10. 2005, sp. zn. PL. ÚS 8/04. Ústavný súd 

Slovenskej republiky [online]. [citované 5. 11.2013]. Dostupné z: 

http://portal.concourt.sk/Zbierka/2005/5_05s.pdf 
197
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nezasiahli. Do svoje práce som si však vybrala dve významnejšie novely, ktoré sa dotkli 

viacerých ustanovení v antidiskriminačnom zákone. 

Prvá novela antidiskriminačného zákona bola prevedená zákonom č. 326/2007 

Z. z., ktorý je účinný od 1. 9. 2007. Dôvodom prijatia tejto novely antidiskriminačného 

zákona bolo dokončenie úplnej transpozície tzv. rasovej a všeobecnej smernice 

Európskej únie.
199

 Legislatívne zmeny antidiskriminačného zákona sú nasledovné: 

Zakotvenie ustanovenia, ktoré stanovuje pri dodržiavaní zásady rovnakého 

zaobchádzania  nutnosť prihliadať na dobré mravy za účelom rozšírenia ochrany pred 

diskrimináciou, zakotvenie definície pojmu obťažovanie. Pod týmto pojmom sa 

rozumie také správanie, v dôsledku ktorého dochádza (môže dôjsť) k zastrašeniu, 

zahanbeniu, poníženiu alebo urážke fyzickej osoby. Jeho úmyslom alebo následkom je 

zásah do slobody či ľudskej dôstojnosti. Po novele sa  uplatní  antidiskriminačný zákon 

aj na rozdielne zaobchádzanie vyplývajúce z podmienok vstupu a zdržiavania sa 

občanov členských štátov Európskej únie na jej území, a to takým spôsobom, že  zákon 

sa vzťahuje aj na občanov EÚ, občanov štátov Schengenského priestoru a ich rodinných 

príslušníkov.
200

  

Druhá novela antidiskriminačného zákona bola prevedená zákonom č. 85/2008 

Z. z. s účinnosťou od 1. 4. 2008.
201

  Hlavným cieľom tejto novely je rozšírenie ochrany 

pred diskrimináciou a rozšírenie právnej istoty.  V zákone tak pribudla definícia 

sexuálneho obťažovania, ktorá doposiaľ nebola legislatívne upravená, zákaz 

diskriminácie inak sexuálne orientovaných ľudí a zdravotne postihnutých osôb 

v prístupe k službám, možnosť mimosúdneho konania vo veciach súvisiacich 

s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, prípustnosť zastupovania obetí 

diskriminácie Slovenským národným strediskom pre ľudské práva v súdnom konaní 
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a iné legislatívne zmeny, ako napríklad stanovenie demonštratívneho výpočtu 

jednotlivých diskriminačných dôvodov v ustanovení § 2 ods. 1 zákona z  obavy, že by 

pred tým zakotvený absolútny zákaz diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu mohol viesť 

k absurdným situáciám v aplikačnej praxi. Pre jednoznačnosť a  uľahčenie aplikácie 

v praxi došlo k zmenám v  § 2 a § 2a zákona. V súčasnej dobe podľa ustanovenia § 2a 

diskriminácia pozostáva z priamej diskriminácie, nepriamej diskriminácie, 

obťažovania,  sexuálneho  obťažovania, neoprávneného postihu a z pokynu a nabádania 

na diskrimináciu. § 3 ods. 1 zákona bol doplnený o oblasť vzdelávania a novelou bola 

vymedzená definícia „ prípustného rozdielneho zaobchádzania“ v ustanovení § 8 ods. 1  

zákona.
202

   

5.2.3 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  

Zásada nediskriminácie ako základná zásada sa tiahne celým pracovnoprávnym 

„životom“, dokonca svoju úlohu plní ešte  pred vznikom pracovného vzťahu pri výbere 

vhodného zamestnanca, následne potom pri všetkých právnych úkonoch v rámci 

pracovnoprávneho vzťahu.
203

 Po vstupe do Európskej únie bol prijatý vyššie spomínaný 

antidiskriminačný zákon, do ktorého sa premietla  smernica 2000/78/ES a jeho 

schválenie znamenalo zavedenie istých zmien aj v zákonníku práce.
204,205

  Zákonník 

práce nadobudol účinnosť 1. 4. 2002 a upravuje zákaz priamej a nepriamej 

diskriminácie v niekoľkých ustanoveniach, v § 1, „Fyzické osoby majú právo na prácu a 

na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na 

ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého 

zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom 

o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou.“ Na 
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ustanovenie § 1 obsahovo nadväzoval § 13, ktorý stanovil podrobnejšiu úpravu, avšak 

ani jeden z týchto paragrafov nedefinoval dostatočne pojmy priama a nepriama 

diskriminácia, ktoré obsahovali. Ďalším nedostatkom pôvodného znenia § 13 zákonníku 

práce bolo vymenovanie diskriminačných dôvodov bez toho, aby zahŕňali sexuálnu 

orientáciu. Aj keď sa jednalo iba o demonštratívny výpočet, vyvolalo dané ustanovenie 

teoretické diskusie.  

Novelou prevedenou zákonom č. 210/2003 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2003 sa 

čiastočne tento nedostatok napravil doplnením pôvodného textu § 13 ods. 2 o 

nasledovné ustanovenie: „Zamestnávateľ nesmie zisťovať sexuálnu orientáciu 

zamestnanca..“ Táto formulácia v podstate postavila daný diskriminačný dôvod do 

protikladu s ostatnými kritériami, čo bolo v rozpore so smernicou Rady 2000/78/ES a 

uvedený nedostatok bol napravený až prijatím antidiskriminačného zákona.
206

 

Schválením zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 

a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon) sa zmenilo znenie  § 13 zákonníka práce, ktorý zakotvil 

komplexný zákaz diskriminácie vo vzťahu ku všetkým právam, ktoré vyplývajú z  

pracovnoprávnych vzťahov. Súčasné znenie §13 ods. 1 a ods. 2 týkajúce sa rovnosti 

a zákazu diskriminácie je nasledovné, „Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch 

povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania 

ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom 

zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).“ „V pracovnoprávnych 

vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského 

stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, 

viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného 

alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, 

rodu alebo iného postavenia.“ 

Ďalšie ustanovenia zákonníku práce vzťahujúce sa k rovnosti a zákazu 

diskriminácie, § 6, „ Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o 
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prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o 

pracovné podmienky... “ § 41 ods. 8, „Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do 

zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k 

zamestnaniu.“ Osobitnú kapitolu predstavuje  zásada nediskriminácie pri odmeňovaní 

zamestnancov. Zahŕňa hneď niekoľko aspektov. Rovnaké zaobchádzanie pri 

odmeňovaní musí platiť nielen pri porovnaní práce osôb rôznych pohlaví, ale aj v 

prípade výkonu práce osobami rovnakého pohlavia, pri vykonávaní rovnakej práce 

alebo práce tej istej hodnoty.
207

 Zákonník práce upravuje právo na rovnaké 

odmeňovanie okrem vyššie spomínaného § 6 tiež v nasledujúcich ustanoveniach: § 

119a ods. 1, „Mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie 

podľa pohlavia. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje na každé plnenie za prácu, ako aj na 

plnenia, ktoré sa vyplácajú alebo sa budú vyplácať v súvislosti so zamestnaním podľa 

iných ustanovení tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov“, § 119a ods. 3, „Ak 

zamestnávateľ uplatňuje systém hodnotenia pracovných miest, hodnotenie musí 

vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa 

pohlavia. Pri posudzovaní hodnoty práce ženy a muža môže zamestnávateľ okrem 

kritérií uvedených v odseku 2 uplatniť ďalšie objektívne merateľné kritériá, ktoré sa 

dajú uplatniť na všetkých zamestnancov bez rozdielu pohlavia“ a 119a ods. 4, „Odseky 

1 až 3 sa vzťahujú aj na zamestnancov rovnakého pohlavia, ak vykonávajú rovnakú 

prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.“  

5.3 Právne prostriedky ochrany v prípade porušenia zásady 

rovnakého zaobchádzania 

Okrem antidiskriminačného zákona, ktorý garantuje ochranu v prípade porušenia 

zásady rovnakého zaobchádzania, obsahuje slovenská legislatíva takisto v ďalších  

právnych predpisoch ustanovenia vzťahujúce sa na postup v prípadoch porušenia zásady 

rovnakého zaobchádzania alebo iného porušenia princípu rovnosti. Výhodou pri 

poskytovaní ochrany vyplývajúcej z antidiskriminačného zákona je širší rozsah pojmu 

„zásady rovnakého zaobchádzania“, ktorý zahŕňa už vyššie spomínaný zákaz 

                                                 

207
 Kerestešová,L. Zákaz diskriminácie pri odmeňovaní zamestnancov, 2013  [online].  

[citované 5. 11.2013]. Dostupné z: http://www.epravo.sk/top/clanky/zakaz-diskriminacie-pri-

odmenovani-zamestnancov-339.html 
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diskriminácie, konanie v súlade s dobrými mravmi a tiež preventívne opatrenia 

povinných osôb. Ochrana sa tak vzťahuje na prípady už uskutočnenej diskriminácie 

a rovnako aj na prípady, kedy sa nevykonávajú opatrenia, ktoré by jej predchádzali. 

Nevyvinutie dostatočného úsilia na zabránenie diskriminácii môže totiž nakoniec často 

viesť k jej skutočnému výskytu. Nevýhodou je naopak  uplatnenie ochrany len na 

oblasti stanovené antidiskriminačným zákonom, poprípade inými zvláštnymi zákonmi. 

V nasledujúcich časti vymenujem základné dostupné  prostriedky ochrany pre prípad 

porušenia zásady rovnakého zaobchádzania tak, ako vyplývajú z  právnych predpisov 

SR. 

5.3.1 Sťažnosť 

Sťažnosť sa uplatňuje  v pracovnoprávnom vzťahu, kedy zamestnanec má právo podať 

zamestnávateľovi sťažnosť a ten je povinný bez zbytočného odkladu na ňu odpovedať, 

vykonať nápravu, upustiť od konania, ktorým je porušená zásada rovnakého 

zaobchádzania a odstrániť jeho následky. Aby mohla byť sťažnosť prešetrená, musí 

obsahovať popis konania na základe ktorého došlo k porušeniu zásady rovnakého 

zaobchádzania a označenie osoby, ktorá je podľa sťažovateľa za dané porušenie 

zodpovedná. Čo sa týka anonymných sťažností, nie sú neprípustné, v praxi však 

predstavujú prekážku pre ich riadne vybavenie. Ich význam môže spočívať v prešetrení 

danej situácie alebo vykonaní takých opatrení, ktoré by zamedzili opakovaniu porušenia 

v budúcnosti.  

Možnosť podať sťažnosť v prípade porušenia zásady rovnakého zaobchádzania 

vyplýva aj zo zákona o službách zamestnanosti.
208

 V tomto prípadoch sa sťažnosť 

podáva  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Príslušný úrad je povinný bez 

zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od protiprávneho konania a 

odstrániť jeho následky. Ak zásadu rovnakého zaobchádzania porušil pri svojej činnosti 

orgán verejnej správy, nie je vylúčená ani možnosť podať sťažnosť podľa zákona o 

                                                 
208

 Zákon č. 5/2004 Z.z. O službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In: JASPI 

[právny informačný systém]  [citované 5. 11.2013]. Dostupné 

z:http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k3&skupina=

1 
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sťažnostiach.
209

 Prešetrenie vedie vedúci orgánu, na ktorý bola sťažnosť podaná, má 

povinnosť takéto podanie vybaviť do tridsiatich dní a jeho záver písomne oznámiť 

sťažovateľovi s príslušným odôvodnením. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení je 

jeho povinnosťou uviesť opatrenia, ktoré boli prijaté na odstránenie nedostatkov. 

5.3.2 Podnet na inšpektorát práce a na Slovenskú obchodnú inšpekciu 

V pracovnoprávnej sfére existuje  možnosť podať podnet na niektorý z inšpektorátov 

práce, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, kam 

spadá aj povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania. V prípade jej 

porušenia v právnych vzťahoch upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa, existuje 

taktiež možnosť obrátiť sa s podnetom na príslušný inšpektorát Slovenskej obchodnej 

inšpekcie, ktorý je oprávnený porušiteľovi uložiť pokutu. 
210

 

5.3.3 Žaloba na súd 

Každý kto sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom 

chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, 

má možnosť obrátiť sa na súd.
211

 Môže sa najmä domáhať, aby porušovateľ upustil od 

svojho konania, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie. Ak 

by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, v prípade že nedodržaním zásady bola 

výrazným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské 

uplatnenie dotknutej osoby, môže sa daná osoba domáhať aj náhrady nemajetkovej 

                                                 
209

 Zákon č. 9/2010 Z.z. O sťažnostiach. In: JASPI [právny informačný systém] 

[citované 5. 11.2013]. Dostupné z: 

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1 
210

 Zákon č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právny informačný systém]  

[citované 5. 11.2013]. Dostupné z: 

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k2&skupina=1 
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 §9 ods. 1 antidiskriminačného zákona, „ Každý má podľa tohto zákona právo na rovnaké 

zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.“  §9 ods. 2 antidiskriminačného zákona, „ Každý sa môže 

domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom 

chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Môže sa najmä 

domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, ak je to 

možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie.“ 
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ujmy v peniazoch. Konanie je zahájené na návrh dotknutej osoby, ktorý sa označuje ako 

žaloba a na tento proces sa vzťahuje občiansky súdny poriadok.
212

  

Za pozornosť stojí zmienka týkajúca sa dôkazného bremena. Označenie dôkazov 

zo strany žalobcu  je veľmi dôležité, pretože ak žalobca predloží súdu dôkazy, z ktorých 

možno dôvodne usudzovať, že bola porušená zásada rovnakého zaobchádzania, je 

povinnosťou žalovaného preukázať, že túto zásadu neporušil. Dôkazné bremeno sa 

obracia v neprospech žalovaného, ktorý sa musí z podozrenia, že porušil zásadu 

rovnakého zaobchádzania „vyviniť.“ V konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého 

zaobchádzania môže byť účastník zastúpený advokátom, inou ním zvolenou osobou, 

právnickou osobou, ktorej cieľom alebo predmetom činnosti je ochrana pred 

diskrimináciou a prípustné je aj zastúpenie Slovenským národným strediskom pre 

ľudské práva, ktoré zo zákona zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie.   

5.3.4 Priestupkové konanie 

Iným prostriedkom ochrany pred porušením zásady rovnakého zaobchádzania je 

možnosť iniciovať priestupkové konanie, a to podaním oznámenia o spáchaní 

priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.
213

 Oznámenie o spáchaní priestupku 

môže byť podané na polícii alebo na obvodnom úrade, osobne alebo písomne. 

V prípade oznámenia učineného telefonicky alebo faxom musí byť podanie do troch dní 

doplnené jedným z predchádzajúcich spôsobov. 

5.3.5  Žaloba na ochranu osobnosti 

Žalobou  na ochranu osobnosti sa môže určitá osoba obrátiť na súd ak sa domnieva, že 

diskriminačné konanie nasmerované voči nej má za cieľ alebo následok zásah do jej 

ľudskej dôstojnosti, súkromia alebo občianskej cti. V konaní o žalobe na ochranu 

osobnosti sa však na rozdiel od prípadov, v ktorých súd rozhoduje o porušení zásady 

rovnakého zaobchádzania, neaplikuje obrátené dôkazné bremeno. Na druhej strane sa 
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 Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. In: JASPI [právny informačný systém]  [citované  

5. 11.2013]. Dostupné z: 
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 § 49 ods.1  zákona č. 372/1990 Z.z. O priestupkoch. 
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však žalobou na ochranu osobnosti možno domáhať nápravy aj v takých prípadoch, v 

ktorých  by nebolo možné identifikovať porušenie zásady rovnakého zaobchádzania tak, 

ako je táto zásada zakotvená v antidiskriminačnom zákone.
214

  

5.3.6 Sťažnosť na  Ústavný súd 

V prípadoch, keď sú diskriminujúcimi subjektmi orgány štátnej správy, orgány 

samosprávy alebo súdy prostredníctvom svojich rozhodnutí, môže sa dotknutý 

jednotlivec po vyčerpaní dostupných opravných prostriedkov obrátiť na Ústavný súd SR 

a namietať porušenie práva na rovnosť. Sťažnosť sa môže vzťahovať len na porušenie 

zásady rovnosti pri uplatňovaní základných práv a slobôd, ktoré sú zakotvené v Ústave 

Slovenskej republiky.  

Pre úplnosť dodávam, že do úvahy samozrejme prichádzajú aj medzinárodné 

prostriedky ochrany. Jedným z nich je podanie sťažnosti k Európskemu súdu pre ľudské 

práva v Štrasburgu. Okolnosti, za ktorých je možné sťažnosť podať a podmienky, ktoré 

musia byť v tomto prípade splnené som rozobrala v predchádzajúcej kapitole 

diplomovej práce.  

 

5.4 Ďalšie vnútroštátne predpisy obsahujúce rovnosť a zákaz 

diskriminácie 

Relevantné ustanovenia o rovnosti a nediskriminácii môžeme nájsť aj v niekoľkých 

iných zákonoch. Tieto zákony obsahujú špeciálnu úpravu zásady nediskriminácie a 

rovnakého zaobchádzania, ktorá je záväzná pre oblasť spoločenských vzťahov 

upravených príslušným zákonom. Jedná sa napríklad o: 

 Zákon o verejnej službe v znení neskorších predpisov (§ 1 ods. 4 zákon č. 

313/2001 Z .z.)  

                                                 
214

 Napríklad z dôvodu, že k diskriminácii došlo v oblasti, pre ktorú antidiskriminačný zákon neukldá 

povinnosť dodržiavať zásadu  rovnakého zaobchádzania. 
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 Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ( § 6 zákona č. 

634/1992 Z.z.) 

 Zákon  o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ( §4 zákona č. 

277/1994 Z.z). 

 Trestný zákon v znení neskorších predpisov  (napr. § 196 ods. 2 a 3, § 198, § 

198a, § 219 ods. 1 a 2 písm. f  č. 140/161 Z.z.) 
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6 Slovenská republika a medzinárodné záväzky 

 

6.1 Členstvo Slovenskej republiky v Organizácii spojených národov 

(OSN) 

V kontexte medzinárodnoprávnych záväzkov týkajúcich sa ľudských práv patrí dôležité 

miesto dokumentom prijatých na pôde OSN, do ktorých SR sukcedovala po tom, ako 

bola prijatá za členský štát OSN v roku 1993.
215

 K významným dokumentom v oblasti 

ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná patria:     

 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966 

 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 

1966 

 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979 

 Dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z roku 1965 

 Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989 

 Dohovor proti diskriminácií vo vzdelávaní prijatý špecializovanou agentúrou 

UNESCO z roku 1960 

 Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o rovnakom odmeňovaní mužov a 

žien za prácu rovnakej hodnoty z roku 1951 

 Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o diskriminácií v zamestnaní a 

povolaní z roku 1958 

 

Každý z dohovorov vytvára zmluvný orgán (výbor) s cieľom monitorovať 

implementáciu ustanovení dohovorov zmluvnými stranami. SR uznala príslušnosť 

šiestich výborov OSN,
216

 ktoré sú oprávnené prijímať a posudzovať sťažnosti 

jednotlivcov, skupín jednotlivcov alebo mimovládnych organizácií pod jej jurisdikciou, 

                                                 

215
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.  Dôležité dokumenty a ľudskoprávne orgány 

[online]. [citované 5. 11.2013]. Dostupné z: http://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/ludske_prava-

dolezite_dokumenty_a_ludskopravne_organy 
216

  Jedná sa o následujúce výbory: Výbor pre ľudské práva, Výbor  na odstránenie rasovej diskriminácie, 

Výbor proti mučeniu, Výbor na odstránenie diskriminácie žien, Výbor pre práva osôb so zdravotným 

postihnutím a Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva. 
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ktorí namietajú porušenie práv stanovených v dohovoroch. Rozhodnutia výborov OSN 

nemajú povahu súdnych rozhodnutí. To znamená, že nie sú právne záväzné a pre 

dotknutý štát predstavujú odporúčanie. V prípade že výbor konštatuje porušenie 

niektorého z článkov dohovoru, spravidla odporučí štátu prijať opatrenia jednak na 

odstránenie zistených nedostatkov a rovnako aj na predchádzanie podobným 

porušeniam do budúcnosti. Funkciu komunikačného subjektu s mechanizmami 

zmluvných orgánov systému OSN zabezpečuje Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR. Rezort zahraničných vecí v spolupráci s vecne príslušnými 

rezortmi, Generálnou prokuratúrou a ďalšími orgánmi spracúva stanoviská 

k individuálnym sťažnostiam v mene SR a následne ich postupuje relevantnému výboru 

OSN. Doposiaľ bolo proti SR podaných jedenásť individuálnych sťažností, v ôsmich 

prípadoch bolo posudzovanie uzavreté. Naďalej ostávajú v  posudzovaní tri 

individuálne sťažnosti podané proti SR v uplynulých rokoch. Výbor na odstránenie 

rasovej diskriminácie neprijal rozhodnutie o prijateľnosti v jednej individuálnej 

sťažnosti podanej proti SR a čaká sa na konečné rozhodnutie Výboru pre ľudské práva 

v prípade ďalších dvoch sťažností proti Slovenskej republike. 
217

 

6.2 Členstvo Slovenskej republiky v Rade Európy 

Po prijatí Slovenskej republiky za člena Rady Európy dňa 30.6.1993 sa na území SR 

uplatňujú dohovory prijaté v rámci Rady Európy, ktoré SR ratifikovala alebo k nim 

pristúpila.
218

 Z hľadiska ľudských práv a základných slobôd medzi najvýznamnejšie 

patria  

 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP)  

 Dodatkový protokol k EDĽP 

 Protokol č. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13a14 k EDĽP  

 Európska sociálna charta 

 Doplňujúci protokol k Európskej sociálnej charte 

                                                 
217

 Materiály z rokovania vlády Slovenskej republiky, dostupné z: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx 
218

 Posluch M., Cibulka Ľ. Štatne právo Slovenskej republiky.Šamorín: Heuréka, 2006,  str. 215-218.  

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx


93 
 

 Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestania 

 Protokol č. 1 a 2 k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského 

či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania 

 Dohovor o ľudských právach a biomedicíne
219

 

Dodržiavanie EDĽP, ktorý je publikovaný  pod č. 209/1992 Z.z. a Protokol č. 11 

pod č. 102/1999 Z.z. kontroluje Európsky súd pre ľudské práva. Zastupovanie 

Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva patrí do pôsobnosti 

Ministerstva spravodlivosti SR.
220

 Podľa čl. 32 EDĽP, Európsky súd pre ľudské práva 

má monopol na výklad Dohovoru. Pokiaľ by sme posudzovali striktne formálnu 

záväznosť judikatúry ESĽP z pohľadu medzinárodného práva, tak nie je obecne 

záväzná. V tomto prípade by sa jednalo o „silu presvedčivosti“ judikatúry, pretože 

Európsky súd nie je súčasťou vnútroštátnej súdnej hierarchie a takisto nie je napojený v 

rámci vnútroštátnej justície na formu predbežnej otázky, ako je Súdny dvor Európskej 

únie. Odlišná je však situácia v prípade, kedy je zmluvný štát stranou sporu pred ESĽP. 

Čl. 46 ods. 1 EDĽP zakotvuje, „ Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú riadiť 

konečným rozsudkom Súdu vo všetkých prípadoch, kedy sú stranami.“ Rozsudok je 

konečný, pokiaľ ani jedna strana sporu písomne nepožiadala v trojmesačnej lehote od 

vyhlásenia rozsudku o predloženie veci Veľkému senátu (ďalej VS) na opätovné 

preskúmanie. Ak sa tak stalo, o žiadosti rozhoduje VS, ktorý jej vyhovie za 

predpokladu, že prípad vyvoláva závažné otázky týkajúce sa výkladu a aplikácie 

Dohovoru, protokolov alebo závažnú otázku všeobecného významu. Jeho rozhodnutie 

vo veci rozsudkom je vždy konečné. Na výkon rozsudkov dohliada Výbor ministrov. 
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Záver 

Problematika rovnosti ľudí a vytrvalé úsilie o jej naplnenie v spoločnosti predstavuje 

bez pochýb „beh na dlhú trať“. Jeden z mnohých krokov, ktorý môže prispieť 

k dosiahnutiu  tohto v diaľke vytýčeného cieľa je zakotvenie pravidiel, ktoré by mali 

byť v spoločnosti dodržiavané. Jedná sa predovšetkým o vytvorenie právnych noriem 

predstavujúcich potrebný regulatívny rámec pre usmernenie správania jedincov. 

Súčasne je však nevyhnutné prepojiť zaistenie formálnej rovnosti a jej aplikácie s 

účinnými mimoprávnymi opatreniami a vytvoriť tak predpoklad pre 

dosiahnutie materiálnej rovnosti de facto.  

Zásada rovnosti a nediskriminácie v modernom slova zmysle sa začala formovať 

a presadzovať v priebehu minulého storočia, najvýraznejšie pokroky v tomto smere boli 

učinené v druhej polovici 20. storočia. Tento pozoruhodný obrat k nevyhnutnosti zaistiť 

do istej miery rovnosť jedincov a odstrániť neodôvodnenú diskrimináciu je jednak 

reakciou na vojnové udalosti, procesy dekolonizácie a osamostatnenia národov či 

v postupnej emancipácii žien. Pri sledovaní problematiky vývoja ľudských práv na 

globálnej úrovni môžeme pozorovať dva paralelné trendy. Prvý z nich sa týka 

spochybnenia a relativizácie agendy ľudských práv z pozície kultúrnej diferenciácie vo 

svete. Čo sa týka týchto argumentov kultúrneho relativizmu, terčom kritiky je najmä 

implementácia konkrétnych práv, pretrvávajú rozpory, či je presadzovaná politika 

v súlade s príslušnými ľudskými právami alebo nie. Zjednodušene povedané, na 

politickej úrovni nie je napríklad spochybňované právo na rovnosť pohlavia, ale v rámci 

tohto práva sa obhajujú rôzne typy politiky presadzovania rovnosti žien a mužov. Druhý 

trend sa týka vytrvalého úsilia o kodifikáciu ľudských práv, neustáleho rozširovania a 

konkretizáciu práv, ktoré spadajú do tejto oblasti. Ľudské práva sa stali aj napriek 

kritike spätej s vyššie spomínanou kultúrnou diferenciáciou spoločnosti súborom 

minimálnej globálnej morálky, ktorá predstavuje budúcnosť spoločného a navzájom 

veľmi silno prepojeného sveta.  Naša planéta je takzvaným „ spoločne zdielaným 

obydlím“ a naďalej už nie je možné ignorovať procesy, ktoré sa odohrávajú na miestach 

geograficky vzdialených. Konkretizácia, kodifikácia ľudských práv a taktiež politická 

aktivita v tejto oblasti predstavujú formu komunikácie v globálnej spoločnosti a 

kritériom pre uľahčenie voľby trendu budúceho vývoja.  
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Vzájomný vplyv jednotlivých častí sveta v globálnej spoločnosti viedol 

k postupnej inštitucionalizácii. Hlavnú formu inštitucionalizácie, v rámci ktorej sa 

odohráva kodifikácia ľudských práv predstavuje na univerzálnej úrovni Organizácia 

spojených národov a na regionálnej úrovni jednoznačne vyniká Rada Európy. Ľudské 

práva a s nimi prepojená zásada rovnosti a nediskriminácie prestupujú všetkými 

oblasťami záujmu týchto medzinárodných organizácií. Základným nástrojom v boji 

proti diskriminácii na medzinárodnej a regionálnej úrovni predstavujú medzinárodné 

dokumenty záväzného typu a rôzne formy nezáväzných deklarácií, ale s rovnako 

dôležitým obsahom a významom. Tieto medzinárodné dokumenty spravidla zakotvujú 

obecnú diskriminačnú klauzulu, výnimkou však nie sú dohovory, ktoré sa špeciálne  

zameriavajú na určitý diskriminačný dôvod (Dohovor o odstránení všetkých foriem 

rasovej diskriminácie, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien) alebo 

na zákaz diskriminácie v konkrétnej oblasti (zamestnanie, vzdelanie). Podstatný význam 

pre vývoj a formuláciu antidiskriminačných ustanovení na všetkých úrovniach mala 

Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá je východiskom pre tvorbu neskôr prijatých 

záväzných dohovorov nielen na pôde OSN, ale aj v jednotlivých regionálnych 

dokumentoch. Základným pilierom v oblasti ochrany práv pred diskrimináciou na 

regionálnej  úrovni v rámci Európy predstavuje Európsky dohovor o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd podpísaný pod záštitou Rady Európy v roku 1950. Princíp 

rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie sú taktiež súčasťou národnej legislatívy 

jednotlivých štátov. V dôsledku globalizačných tendencií a vytváraní nadnárodných 

spoločenstiev sú pod istým tlakom medzinárodných organizácií, ktoré vytvárajú 

štandard práv a členské štáty sa zaviazali bezpodmienečne zaistiť ich obdobnú úroveň 

na svojom území. Významnú úlohu pri formovaní zásady rovnosti a zákazu 

diskriminácie má aj judikatúra súdov, jednak medzinárodných (príkladne Európsky súd 

pre ľudské práva v Štrasburgu), ale aj vnútroštátnych (ústavný súd a obecné súdy).  

Na záver svoje práce si usudzujem, že otázky rovnosti a zákazu diskriminácie 

predstavujú veľmi zložitú a stále otvorenú problematiku, a to nie len z hľadiska ich 

realizácie v praxi, ale už aj pri samotnom formovaní pravidiel a zásad. Konkrétne prijaté 

opatrenia sú podľa mňa v dnešnej dobe dôraznejšie ako kedykoľvek predtým. Daná 

problematika však vyžaduje opatrný prístup, je potrebné zohľadniť  všetky vplyvné 

faktory a okolnosti, ktoré na ňu dopadajú a následne zvoliť zlatú strednú cestu. Snaha o 
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úplné popieranie rozdielov medzi ľuďmi alebo na druhú stranu upnutie sa na zaužívané 

stereotypy by vo svojom konečnom dôsledku totiž neviedli k žiadanému výsledku. Aký 

dopad však takýto postup bude mať na spoločnosť ukáže až budúcnosť. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

 

OSN                        Organizácia spojených národov 

 

VDĽP                     Všeobecná deklarácia ľudských práv 

  

MOP                       Medzinárodná organizácia práce 

 

UNESCO                United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

  

JAR                         Juhoafrická republika 

 

RE                           Rada Európy 

 

RĽP                        Rada pre ľudské práva 

 

EDĽP                      Európsky dohovor o ochrane ľudských práv 

 

ESĽP                      Európsky súd pre ľudské práva 

 

VS ESĽP                Veľký senát Európskeho súdu pre ľudské práva 

 

ĽP                            Ľudské práva 

 

ZSĽP                       Základné ľudské práva a slobody 

 

SR                            Slovenská republika   

 

Úz                            Ústavný zákon 

 

Z.z.                           Zbierka zákonov 

 

Zb.                        Zbierka zákonov 

 

EÚ                           Európska únia 
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Abstrakt 

Cieľom diplomovej práce je vymedzenie pojmov ľudské práva, rovnosť a diskriminácia, 

objasnenie princípu rovnakého zaobchádzania a ich odraz v realite súčasnej doby. 

Postupne od jednotlivých obecných definícií sa v diplomovej práci presúvam k ich 

aplikácii v  medzinárodnom práve, v právnej úprave na regionálnej úrovni v rámci  

Európy a nakoniec k zakotveniu zásady rovnosti a zákazu diskriminácie v právnom 

poriadku Slovenskej republiky.  

Najrozsiahlejšia časť je venovaná antidiskriminačnej problematike na 

univerzálnej úrovni z pohľadu OSN a poukazuje na základné nástroje, ktorými  OSN 

usiluje o presadenie rovnosti a zákazu diskriminácie. Organizácia spojených národov od 

svojho vzniku prijala v  rámci svojej činnosti značný počet medzinárodných dohovorov, 

ktoré sa výslovne zacieľujú na danú tému a stali sa vzorom pre následné prijaté 

dohovory na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni. V rámci európskeho regiónu má 

významnú úlohu v boji proti diskriminácii Rada Európy. Európsky dohovor o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd, ktorý je výsledkom činnosti tejto regionálnej 

organizácie predstavuje základný pilier ochrany pred diskrimináciou medzi právnymi 

normami európskeho práva. Dohľad nad dodržiavaním záväzkov vyplývajúcich 

z Dohovoru je zverený Európskemu súdu pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu. 

Slovenskej republika ako členský štát oboch vyššie spomínaných medzinárodných 

organizácií  prijala  medzinárodnoprávne záväzky vyplývajúce z tohto členstva. Ich 

stručná charakteristika je obsiahnutá v záverečnej časti diplomovej práce.  
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Abstract (Prohibition on discrimination in international law 

of protection of human rights) 

The purpose of this thesis is definition of concept of human rights, equality and 

discrimination, explanation of principle of equal treatment and their reflection in present 

time. From general definitions, I gradually step towards the aplication of these terms in 

international law, legislation on regional level within Europe and at the end, 

implementation of principle of equal rights and prohibition on discrimination in law of 

Slovak Republic.  

The most extensive part is dedicated to issues of antidiscrimination from the 

perspective of the United Nations and pose its basic instruments that are used for 

promoting equality and fight against discrimination. The UN, within its activity, 

adopted a large number of international conventions explicitly focused on this issues 

since it was established. These documents became a pattern for additional conventions 

addopted within regional or internal law. Significant role in the field of fight against 

discrimination within the european region plays the Council of Europe. Convention on 

human rights and fundamental freedoms as a result of activity of this organisation is 

considered for basic pillar of protection against discrimination among european legal 

stanards. Compliance of the commitments resulting from the Convention is entrusted to 

the European Court of human rights in Strasbourg. Slovak Republic as a member state 

of both of the above-mentioned international organisations assumed the international 

legal commitments resulting from its membership. Brief characteristic of these 

obligations is described in the final part of thesis. 
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