
   
 
 
Tisková zpráva agentury FRA 

Vídeň/Brusel 6. prosince 2012 

Krize je obdobím pro posílení přístupu ke spravedlnosti 

Rozpočtové škrty v důsledku současné hospodářské krize by neměly ovlivnit právní nároky 

osob a právo na přístup ke spravedlnosti. To je téma konference o základních právech 2012, 

kterou organizuje Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA). Konference s názvem 

Spravedlnost v období krize - výzvy a příležitosti v přístupu ke spravedlnosti se koná v Evropském 

parlamentu v Bruselu. Ke klíčovým řečníkům bude patřit předseda Evropského parlamentu, 

komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství a vysoká komisařka OSN pro 

lidská práva. Agentura FRA také představí novou zprávu, která se zaměřuje na praktické 

překážky v přístupu ke spravedlnosti v případech diskriminace. 

„Krize vystavuje stávající struktury zvýšenému tlaku, včetně našich systémů přístupu ke 

spravedlnosti,“ říká Martin Schulz, předseda Evropského parlamentu. „I když se všichni nacházíme 

v období pokračujícího globálního zpomalování ekonomiky, které nutí vlády k přísným rozpočtovým 

škrtům, neměly by být tyto hodnoty zaručené v Lisabonské smlouvě v žádném případě narušeny,“ říká 

Loucas Louca, kyperský ministr spravedlnosti a veřejného pořádku.   

Vysoce postavené osoby s rozhodovací pravomocí, pracovníci z praxe a experti, se na konferenci 

sejdou, aby prozkoumali stávající politiky a diskutovali o silných a slabých stránkách různých 

soudních systémů a mechanismech jejich financování. Budou také zjišťovat, jak lze krizi proměnit 

v příležitost k reformě pomocí vzájemné výměny slibných praktik a inovativních řešení, která by se 

mohla stát zdrojem pro rozvoj budoucích politik, tak jako například připravovaný průzkum EU, 

týkající se jejích právních předpisů v oblasti zákazu diskriminace. 

„S horšící se situací se stále více Evropanů ocitá v situaci, kdy se stávají zranitelnější. 

Nezaměstnanost v EU je nejvyšší za více než deset let a to, současně se stagnací růstu mezd v mnoha 

zemích, vede ke zvyšování chudoby a sociálního vyloučení,“ říká ředitel agentury FRA Morten 

Kjaerum. „V období krize může hledání obětních beránků vést ke xenofobii a dalšímu porušování 

základních práv. Takže v přístupu ke spravedlnosti je třeba poskytovat více pomoci, ne méně. V těchto 

těžkých časech totiž omezování nejenže vystavuje více lidí porušování lidských práv, ale je také 

krátkozraké. Ochrana přístupu ke spravedlnosti pro všechny musí být hlavním kritériem při každé 

diskusi o možných rozpočtových škrtech.“ 

Nová zpráva FRA „Přístup ke spravedlnosti v případech diskriminace v EU – kroky k větší rovnosti 

zkoumá na základě rozhovorů v terénu proces domáhání se spravedlnosti v případech diskriminace 

v osmi členských státech EU. Dokument poukazuje na řadu praktických překážek, jimž stěžovatelé 

čelí, a navrhuje určitá řešení. K navrhovaným opatřením patří: 

 Zjednodušení příliš složitých systémů pro podávání stížností. 

 Zajištění většího využívání mimosoudních mechanismů, protože mohou zlepšit přístup ke 

spravedlnosti a zároveň potenciálně snížit celkové náklady na systém soudnictví. 

 Ustavení minimálních podpůrných struktur pro oběti, jako je právní poradenství a vedení, a 

také poradců pro poskytování psychologické podpory. 

 Zvyšování povědomí o rovnosti a rozmanitosti s cílem vybudování takové kultury základních 

práv, v níž nebudou lidé odrazováni od uplatňování svých odůvodněných nároků. 

http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0


   
 
 
Zpráva také uvádí příklady toho, jak jednotlivé členské státy již pracují na překonání obtíží při 

přístupu ke spravedlnosti. 

Zprávu si můžete přečíst zde: 

Přístup ke spravedlnosti v případech diskriminace v EU: kroky k další rovnosti 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality 

 

Chcete-li získat další informace, obraťte se na tuto adresu: media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Poznámky pro redaktory: 

 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) je pověřena poskytováním poradenství 

podloženého fakty a důkazy subjektům s rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských 

státech a tím přispívá k informovanějším a cílenějším diskusím a politikám o základních 

právech. 

 V rámci právních předpisů EU zaručují články 21 a 47 Listiny základních práv Evropské unie 

právo na nediskriminaci a na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, včetně přístupu ke 

spravedlnosti. 

 Tato akce se bude konat za podpory Evropského parlamentu a kyperského předsednictví 

v Radě Evropské unie. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality
mailto:media@fra.europa.eu

