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(*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00 800 nebo mohou tyto hovory účtovat.
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portálu (http://europa.eu).
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Základní práva:
hlavní události v oblasti vývoje
práva a politiky v roce 2011
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Shrnutí letošní výroční zprávy agentury FRA zahrnuje
několik hlav Listiny základních práv EU v tomto barevném
rozlišení:
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Svobody

Azyl, přistěhovalectví a integrace
Ochrana hranic a vízová politika
Informační společnost a ochrana údajů

Př

Rovnost

Občanská
práva

Soudnictví

Práva dítěte a ochrana dětí
Rovnost a zákaz diskriminace
Rasismus a etnická diskriminace
Účast občanů EU na demokratickém
fungování Unie
Přístup k účinnému a nezávislému soudnictví
Práva obětí trestných činů
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Toto shrnutí upozorňuje na vybraná
klíčová témata uvedená ve výroční zprávě
Agentury Evropské unie pro základní práva
(FRA) za rok 2011. V doprovodných
poznámkách v celém dokumentu odkazuje
na příslušné publikace agentury FRA
z roku 2011, které lze všechny získat
prostřednictvím
internetové
stránky
agentury
FRA
na
adrese
http://fra.europa.eu.
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V roce 2011 se situace v oblasti základních práv dále
vyvíjela, přičemž do popředí zájmu se stále více
dostávalo vzájemné působení mnoha různých úrovní
ochrany. Více členských států Evropské unie (EU)
například zřídilo vnitrostátní instituce pro lidská práva,
Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
vstoupila do pátého roku své existence a Evropská
unie sama byla poprvé přímo zavázána mezinárodní
úmluvou o lidských právech – Úmluvou Organizace
spojených národů o právech osob se zdravotním
postižením (CRPD). S ohledem na to doporučila
zpráva zadaná Regionálním úřadem OSN pro Evropu,
aby všechny tyto různé instituce posílily svou
spolupráci s cílem minimalizovat riziko nedostatků
v oblasti ochrany základních práv. Naplnění této výzvy
je nezbytné k tomu, aby se základní práva stala
skutečností v každodenním životě všech, kdo v EU
žijí. Podrobnější pohled na stávající situaci v oblasti
základních práv také ukazuje, že je stále důležitější
vzít v úvahu nejen nositele povinností – tzn. státy, ale i
nositele práv – jednotlivce. Jejich zkušenosti a
vnímání je třeba zohlednit, aby bylo zaručeno, že
evropská struktura základních práv bude mít reálný
dopad v praxi a nestane se cílem sama o sobě.
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V oblasti azylu, přistěhovalectví a integrace byly
v roce 2011 zaznamenány obavy z určitého
přemisťování žadatelů o azyl podle nařízení Dublin II,
které zazněly před Evropským soudem pro lidská
práva (ESLP) a Soudním dvorem Evropské unie
(SDEU). Různé členské státy EU provedly reformy
v oblasti azylového řízení. Zatímco na úrovni EU byla
ve zvýšené míře uznávána zvláštnost situací, v nichž
se nacházejí například děti žádající o azyl, nadále
přetrvávají důkazy o obecných nedostatcích
v azylovém řízení, včetně chybějících účinných
opravných prostředků. Co se týká řízení o navrácení,
velký počet členských států EU do konce roku 2011
ještě nezřídil účinné a nezávislé monitorovací
systémy. Pokud jde o legálně pobývající migranty,
byla přijata nová evropská agenda pro integraci
státních příslušníků třetích zemí. Přestože je integrace
definována jako společná odpovědnost vyžadující
zapojení ze strany přijímající společnosti i migrantů,
důkazy z roku 2011 svědčí o tom, že přetrvávají
nedostatky v různých oblastech, včetně zdravotní
péče, vzdělávání, zaměstnanosti a bydlení.

Výroční zpráva agentury FRA, Základní
práva: výzvy a úspěchy v roce 2011, je
strukturována podle hlavních tematických
oblastí činnosti agentury v období
2007–2012. Je členěna do deseti kapitol,
přičemž zvláštní pozornost je věnována
situaci v oblasti základních práv v rámci
Evropské unie.
HLAVNÍ TÉMA: Uvádění práv do života:
situace v oblasti ochrany základních práv
v rámci Evropské unie
1. Azyl, přistěhovalectví a integrace
2. Ochrana hranic a vízová politika
3. Informační společnost a ochrana
údajů
4. Práva dítěte a ochrana dětí
5. Rovnost a zákaz diskriminace
6. Rasismus a etnická diskriminace
7. Účast občanů EU na demokratickém
fungování Unie
8. Přístup k účinnému a nezávislému
soudnictví
9. Práva obětí trestných činů
10. Členské státy EU a mezinárodní
závazky
Úplné znění zprávy a její jednotlivé kapitoly
lze stáhnout na adrese http://fra.europa.eu.
Všechny bibliografické odkazy jsou
k dispozici na konci každé kapitoly v hlavní
zprávě.
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V oblasti ochrany hranic a vízové politiky dominoval diskusím o hranicích a azylu v EU
v roce 2011 migrační tlak na členské státy EU, které mají hranici se Středozemním mořem.
Arabské jaro a libyjské povstání vedly k prudkému nárůstu počtu osob nově přijíždějících
do těchto členských států, který vyvolal veřejnou debatu. Tyto osoby mnohdy pokračovaly
v cestě do dalších členských států EU, což některé z těchto států vedlo k tomu, aby
zintenzivnily policejní kontroly na vnitřních hranicích schengenského prostoru. Tento příliv
a reakce na něj učinily schengenské dohody středobodem mnohých těchto debat. Jádrem
diskusí o schengenském systému bylo dodržování dohod, spolupráce mezi členskými
státy a zpoždění nových přistoupení. Situace osob vstupujících do EU nelegálně přes její
vnější hranice představuje z hlediska základních práv mimořádnou událost.
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Co se týká informační společnosti a ochrany údajů, dominovala diskusi v roce 2011,
který znamenal desáté výročí teroristických útoků z 11. září ve Spojených státech, dvě
témata – bezpečnost a technologie. Výročí vyvolalo debatu o tom, jak najít správnou
rovnováhu mezi bezpečností, právem na soukromí a ochranou údajů; debata se zaměřila
na aktuální témata, jako je uchovávání telekomunikačních údajů, shromažďování a
analýza údajů o cestujících, vytvoření systému sledování financování terorismu a
používání tělesných skenerů. Další otázkou bylo, jak aktualizovat rámec pro ochranu
údajů tak, aby držel krok s technologickým vývojem, přičemž zájem se soustředil zejména
na sociální sítě.
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Pokud jde o práva dítěte a ochranu dětí, došlo v roce 2011 k významnému pokroku
v právu a politice EU směrem k lepší ochraně práv dítěte. Tento vývoj na úrovni EU bude
mít vliv na to, jak členské státy EU zajistí předcházení trestným činům obchodování
s dětmi, pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování a dětské pornografie a jak zajistí
ochranu dětí, které se staly obětí těchto trestných činů, a stíhání pachatelů. Nová agenda
EU v oblasti práv dítěte stanoví prioritní oblasti, včetně zvýšení znalostí o situaci a
potřebách nejzranitelnějších skupin dětí. Do členských států EU nadále přijíždějí migrující
děti s doprovodem i bez doprovodu, což vyžaduje odpovídající opatření ze strany
veřejných orgánů, sociálních a dalších služeb.

Př

V roce 2011 provedla Evropská unie a její členské státy významný počet právních a
politických kroků k řešení otázek rovnosti a zákazu diskriminace. Tento vývoj se týkal
zvláště lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob (LGBT) i
osob se zdravotním postižením. V rostoucí míře byla uznávána skutečnost vícenásobné a
intersekcionální diskriminace. Debata se také zaměřila na přípustnost omezování svobody
náboženského vyznání a přesvědčení, a to jak na úrovni judikatury, tak na úrovni
vnitrostátních právních předpisů.
V oblasti rasismu a etnické diskriminace se zabití 77 lidí a zranění dalších 242 v Norsku
v červenci roku 2011 stalo palčivou a tragickou připomínkou toho, kam až mohou zajít
extrémní projevy rasismu, antisemitismu, etnické diskriminace a nesnášenlivosti, pokud
zůstanou neřešeny. Útoky také zcela jasně ukázaly projevy rasismu a etnické diskriminace
v EU v roce 2011: protiromské násilí v nejméně čtyřech členských státech EU, násilné
střety mezi místními obyvateli a žadateli o azyl a rasově motivované vraždy byly důkazem
o tom, že výzvy, které představují extrémní formy nesnášenlivosti, nadále trvají. Navíc
etnická diskriminace zůstává realitou v celé EU, ať už v oblasti zdravotnictví, školství,
zaměstnání nebo bydlení, navzdory tomu, že členské státy EU se jí ze všech sil snaží
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zabránit. S diskriminací v těchto oblastech se
nadále potýká především romské obyvatelstvo, jak o
tom svědčí důkazy shromážděné agenturou FRA a
dalšími orgány.

Tabulka 1: Počet rozhodnutí ESLP v roce 2011, podle zemí
Počet
rozsudků

Země

Co se týká účasti občanů EU na demokratickém
fungování Unie, zavedly v roce 2011 některé
členské státy EU reformy ke zvýšení přístupnosti
voleb všem osobám, a tím podpořily demokratickou
účast. Například do konce roku 2011 ratifikovalo
devatenáct členských států EU Úmluvu Organizace
spojených národů o právech osob se zdravotním
postižením (CRPD), kterou na sebe převzaly právní
závazek zlepšit možnost uplatnit hlasovací právo
osobám se zdravotním postižením. Stále rostoucí
míra neúčasti ve volbách do Evropského
parlamentu vyvolala diskuse o volební reformě.
Vedle oblasti voleb zaznamenala v roce 2011 vývoj
také širší oblast účasti na veřejném životě. Proběhla
další přípravná jednání o Evropské občanské
iniciativě, která představuje potenciálně silný nástroj
pro posílení účasti na úrovni EU.

BE

9

7

BG

62

52

CY

2

1

CZ

22

19

DE

41

31

DK

6

1
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Na ochranu základních práv měla vliv také
pokračující finanční krize. Například v oblasti
přístupu k účinnému a nezávislému soudnictví
se musely klíčové instituce, např. soudy a orgány
s působností v oblasti lidských práv, vyrovnávat
s výzvami v podobě snižování rozpočtu. Přesto se
projevovala snaha zlepšit situaci zkrácením délky
soudních řízení, rozšířením právního postavení před
soudy a rozvojem elektronického soudnictví. Tlak na
reformu pramení z potřeby zlepšit přístup
k soudnictví a pokračovat v modernizaci, přičemž
reformnímu úsilí napomáhají právní předpisy EU a
kritika ze strany Rady Evropy a orgánů OSN.

A konečně v oblasti práv obětí trestných činů
znamenal rok 2011 desáté výročí rámcového
rozhodnutí EU o postavení obětí v trestním řízení.
Rok 2011 přinesl pokrok v oblasti práv obětí v EU,
jehož hnací silou byly iniciativy Rady Evropské unie
a Evropské komise. Přijetí Úmluvy Rady Evropy o
předcházení násilí páchanému na ženách a
domácímu násilí a boji proti němu v dubnu 2011 tyto
reformy doplnilo. Práva obětí byla také řešena
v souvislosti s ochranou dětí a bojem proti
obchodování s lidmi.
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AT

Rozsudky
konstatující
alespoň jedno
porušení
základních
7 práv

Zdroj:

EE

3

3

EL

73

69

ES

12

9

FI

7

5

FR

33

23

HU

34

33

IE

2

2

IT

45

34

LT

10

9

LU

3

1

LV

12

10

MT

13

9

NL

6

4

PL

71

54

PT

31

27

RO

68

58

SE

4

0

SI

12

11

SK

21

19

UK

19

8

Mezisoučet

633

506

HR

25

23

Celkem

658

529

ESLP, výroční zpráva za rok 2011, Štrasburk, Rada Evropy, 2011
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Jinými slovy, rok 2011 zaznamenal v oblasti základních práv v EU a jejích členských
státech jak pozoruhodné pokroky, tak i žalostné nedostatky. Na základě těchto zjištění
byly vymezeny určité výzvy pro blízkou budoucnost, které jsou řešeny v oddílu věnovaném
výhledu.
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Azyl, přistěhovalectví a integrace
Klíčové události v oblasti azylu,
přistěhovalectví a integrace:

Nařízení Evropské unie Dublin II má za cíl
zajistit větší přímočarost azylového řízení, a to
co nejrychlejším určením členského státu, který
zodpovídá za posouzení žádosti o azyl,
stanovením přiměřených lhůt pro přezkum
žádosti a prevencí zneužívání azylového řízení
formou podání několika žádostí.

•
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Zaměřeno na odvolání v rámci postupů
podle nařízení Dublin II
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Soudní dvůr Evropské unie (SDEU)
vydává důležité rozsudky v oblasti
slučování rodin, trestního odnětí svobody
migrantů v návratovém řízení, práva na
účinný opravný prostředek v rámci
zrychleného azylového řízení a
přemisťování žadatelů o azyl v rámci
nařízení Dublin II,

Postupy podle nařízení Dublin II však podle
všeho mají nejméně pojistných mechanismů a
nejkratší časové lhůty pro odvolání. V roce 2011
provedlo pět členských států EU (Belgie,
Francie, Itálie, Řecko a Slovinsko) změny svých
postupů podle nařízení Dublin II. V návaznosti
na rozsudek ESLP ve věci M.S.S. například
Belgie zavedla mechanismus pro podání žádosti
o odklad vyhoštění k řešení krajně naléhavých
případů.
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Na konci roku 2011 chyběla v právních
předpisech pěti členských států EU možnost,
aby odvolací soud nebo tribunál pozastavil
přemístění (viz obr. 1). Navíc v Dánsku nebylo
možné se proti rozhodnutí podle nařízení Dublin
II odvolat k soudu a ve Spojeném království
nebylo možné odvolat se proti rozhodnutím
podle nařízení Dublin II v rámci země.

Př

V některých případech zůstaly odvolací lhůty
mimořádně krátké, jako například v Rumunsku
(dva dny) nebo Maďarsku (tři dny). S výjimkou
šesti členských států nemá odvolání
automaticky odkladný účinek na přemístění,
který musí vyžádán případ od případu.

•

velký senát Evropského soudu pro lidská
práva (ESLP) vynáší rozsudek ve věci
M.S.S. versus Belgie a Řecko ohledně
použití nařízení Dublin II,

•

použití směrnice o dlouhodobě
pobývajících rezidentech je rozšířeno na
uprchlíky a osoby požívající podpůrné
ochrany,

•

zadržení zůstává nejčastějším nástrojem,
jak zabránit migrantům v útěku, ačkoli
většina členských států EU má vedle
zadržení ve svých právních předpisech
zavedeny i alternativní postupy,

•

práva migrantů v neregulérní situaci
dosahují většího zviditelnění, například
Mezinárodní organizace práce (ILO)
přijímá úmluvu a doporučení ohledně
pracovníků v domácnosti, včetně těch,
kteří jsou v neregulérní situaci,

•

Evropská komise představuje nové plány
pro financování z prostředků EU v oblasti
vnitřních věcí zaměřených na účinnější
využívání prostředků pro mimořádné
události na hranicích,

•

Evropská komise vydává evropskou
agendu pro integraci státních příslušníků
třetích zemí, která přispěla k debatě o
tom, jak integraci chápat a lépe
podporovat.

PUBLIKACE AGENTURY FRA

Základní práva migrantů v neregulérní situaci
v Evropské unii, listopad 2011.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/public
ations_per_year/2011/pub-migrants-in-an-irregular-situation
_en.htm
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Obrázek 1: Lhůty pro odvolání a právo na pobyt (postup podle nařízení Dublin) ve dnech, podle
zemí

 Automatické právo pobytu

 Právo pobytu udělováno pouze

 Právo pobytu nelze běžně

případ od případu

udělit

Poznámky:
Lhůty vyjádřené v týdnech nebo měsících byly převedeny na dny – sedm, resp. třicet dnů.
Pro rozhodnutí podle nařízení Dublin II neexistuje (v rámci státu) možnost odvolání v Dánsku a ve Spojeném
království. Na Maltě jsou všechna rozhodnutí podle nařízení Dublin II automaticky přezkoumávána.
Zdroj: agentura FRA, 2011, na základě vnitrostátních právních předpisů
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Zaměřeno na alternativy k zadržování imigrantů
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Alternativy k zadržení, tradičně uplatňované v systému trestního soudnictví, nabývají na
významu v rámci postupů zaměřených na navracení nelegálních migrantů do země jejich
původu (návratové postupy). V li
stopadu 2010 stanovily pouze dvě třetiny členských
států EU ve svých vnitrostátních právních předpisech alternativy k zadržení. Během
sledovaného období se tento podíl zvýšil a na konci roku 2011 neměly tyto alternativy
zavedeny už jen dva členské státy (Kypr a Malta). Tento vývoj lze vysvětlit dvěma způsoby
– potřebou provádět směrnici o
navracení a snahou omezit zadržování
PUBLIKACE AGENTURY FRA
imigrantů. V chorvatských právních
předpisech nejsou stanoveny žádné
Migranti v neregulérní situaci: přístup ke zdravotní
alternativy, s výjimkou článku 100
péči v deseti členských státech Evropské unie,
zákona o cizích státních příslušnících,
listopad 2011.
který dává možnost umístit cizí státní
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
příslušníky do otevřeného zařízení,
_per_year/2011/pub_domestic-workers_en.htm
pokud nemohou být zadrženi ze
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
_per_year/2011/pub_irregular-migrants-healthcare_en.htm
zdravotních
nebo
jiných
odůvodněných potřeb nebo důvodů.

8

Hlavní události v oblasti vývoje práva a politiky v roce 2011

ek
la

d

ne
ov
ě

ře
n

Obrázek 2: Pokrok v zavádění alternativ k zadržení ve vnitrostátních právních předpisech,
podle zemí

Legenda:

Zavedeno před listopadem 2010
Zavedeny po listopadu 2010
Dosud nezavedeno (prosinec 2011)

Př

Zdroj: agentura FRA, 2011

Zahrnutí alternativ k zadržení do vnitrostátních právních předpisů v oblasti imigrace či
cizích státních příslušníků není samo o sobě zárukou toho, že alternativy jsou používány
v praxi. V mnoha členských státech EU nejsou statistické údaje o alternativách k zadržení
systematicky shromažďovány, takže je obtížné posoudit, do jaké míry jsou alternativy
používány. Zdá se však, že v několika členských státech EU jsou alternativní opatření
ukládána podstatně méně často než zadržení.
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Tabulka 2: Typy použitých alternativ, podle zemí
Kauce /
finanční
záruky

Pravidelné
hlášení

Určené
místo
pobytu







AT



BE


BG
CZ



DE


EE



EL



ES



FI



FR



HU



IE



IT



LT




*

LU


















































PT





RO





SE







SI

















ek
la

PL



SK

UK

**







NL









d

LV





ne
ov
ě

DK

Určené
místo
Elektronické
pobytu a
sledování
poradenství

ře
n

Země

Povinnost
odevzdat
doklady

*









Př

Poznámky:
* Týká se nezletilých, jejichž opatrovnictví je svěřeno orgánu nebo jednotlivci (čl. 115.2.3
litevského zákona o právním postavení cizích státních příslušníků; nizozemský oběžník o cizích státních
příslušnících, bod A6/5.3.3.3).
** Ve Spojeném království je povinnost odevzdat dokumenty ukládána všem osobám, které nemají povolení
k pobytu. Jako taková proto není považována za alternativu k zadržení.
Zdroj:
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Zaměřeno na integraci migrujících osob

ře
n

Podpora úspěšné integrace migrantů do občanské společnosti stojí v centru strategií EU a
vnitrostátních strategií. Vedle sdělení Evropské komise o evropské agendě pro integraci
státních příslušníků třetích zemí byly v řadě členských států EU přijaty akční plány týkající
se integrace migrujících osob. Tyto strategie zahrnují oblasti zdravotní péče, vzdělávání,
zaměstnanosti, bydlení a přístupu k sociálním službám. Úspěšné provádění těchto
akčních plánů přispěje k odstranění stávajících překážek integrace migrantů do EU.

ne
ov
ě

Migranti, ať se jedná o státní příslušníky třetích zemí nebo o občany EU, tvoří v některých
členských státech EU významný a rostoucí podíl klientů využívajících služeb pro osoby
bez přístřeší. V této souvislosti nabývá na významu přijetí usnesení Evropského
parlamentu ke strategii EU v oblasti bezdomovectví v září 2011. Toto usnesení vyzývá
k vytvoření integrované strategie EU
podpořené vnitrostátními a regionálními
strategiemi s dlouhodobým cílem ukončit
PUBLIKACE AGENTURY FRA
bezdomovectví v širším rámci sociálního
Migranti v neregulérní situaci zaměstnaní jako
začleňování.
pracovníci v domácnosti: výzvy pro Evropskou
unii a její členské státy v oblasti základních práv,
červenec 2011.

Př

ek
la

d

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
ns_per_year/pub_domestic-workers_en.htm
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Ochrana hranic a vízová politika

•

mimořádná situace na vnějších hranicích
EU a velký počet osob nově přijíždějících
do členských států EU sousedících se
Středozemním mořem v kombinaci
s jejich dalším přesunem do jiných
členských států vyvolává diskusi o tom,
zda znovuzavedení kontrol na vnitřních
hranicích schengenského prostoru
zpochybňuje právo na volný pohyb
v rámci EU,

ne
ov
ě

Osoby nelegálně vstupující do EU přes vnější
hranici mezi Řeckem a Tureckem se z hlediska
základních práv ocitly v naléhavé situaci. Ostatní
členské státy EU pozastavily přemisťování
žadatelů o azyl do Řecka v rámci spolupráce na
základě dublinského nařízení.

Klíčové události v oblasti ochrany hranic
a vízové politiky:

ře
n

Zaměřeno na mimořádné události na
vnějších hranicích EU

Př

ek
la

d

Celkový počet nelegálních migrantů zadržených
při překračování řecko-turecké pozemní hranice
v roce 2011 dosáhl podle agentury Frontex
55 017 osob; to odpovídá 14% nárůstu oproti
roku 2010. V rámci činnosti svých pohraničních
jednotek rychlé reakce (Rabit) vynaložila
agentura Frontex významné finanční prostředky
na to, aby se zlepšilo zacházení s osobami při
řízení na hranicích s Tureckem. Snížilo se tím
riziko, že migranti, kteří překročili nelegálně
hranici do Řecka, budou okamžitě zatlačeni zpět
do Turecka bez jakéhokoli oficiálního řízení.
Operativní pomoc EU prostřednictvím agentury
Frontex však zahrnuje pouze prvotní kroky a
nezabývá se nejzásadnější otázkou základních
práv – nelidskými podmínkami, ve kterých jsou
osoby v zařízeních poblíž hranice drženy.
Mandát agentury Frontex se na přijímání osob
překračujících hranice nelegálně nevztahuje.
Organizace Human Rights Watch ve své zprávě
ze září vyjádřila obavy nad úlohou agentury
Frontex,
kterou
charakterizovala
jako
zprostředkovatele přemisťování migrantů do
nelidských a ponižujících podmínek v zařízeních
pro zadržování migrantů v Řecku. Zpráva
uváděla rozsudek Evropského soudu pro lidská
práva (ESLP) ve věci M.S.S. versus Belgie a
Řecko, který shledal, že řecké zadržovací
postupy porušují článek 3 Evropské úmluvy o
lidských právech (EÚLP).

•

některé členské státy EU se po zrušení
víz potýkají se zvýšeným počtem žádostí
o azyl, což vedlo Evropskou komisi
k návrhu ustanovení, které by umožnilo
pozastavit bezvízový styk v případech,
kdy vedl k výraznému nárůstu nelegálních
migračních toků nebo žádostí o azyl,

•

v estonském Tallinnu je zřízena agentura
EU pro provozní řízení rozsáhlých
informačních systémů v prostoru svobody,
bezpečnosti a práva,

•

Evropská komise navrhuje společný
rámec pro spolupráci a výměnu informací
mezi členskými státy a agenturou Frontex,

•

nařízení o zřízení agentury Frontex je
pozměněno s větším důrazem na
základní práva.

V důsledku arabského jara zaznamenaly Itálie a
Malta během krátké doby příchod velkého počtu osob. Podle informací agentury Frontex
poskytnutých agentuře FRA překročilo v roce 2011 Středozemní moře v důsledku tuniské
revoluce a války v Libyi téměř 63 000 osob.
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ře
n

Vylodění zachráněných migrantů zpozdila neshoda mezi členskými státy EU ohledně
nejbližšího bezpečného přístavu. Podle hlášení bylo v červenci 2011 více než sto migrantů
nuceno zůstat několik dní na lodi pod velením Severoatlantické aliance z důvodu neshody
mezi Itálií, Maltou a Španělskem ohledně toho, kam migranty převézt. Při dalším incidentu
bylo 104 ze 112 tuniských migrantů doprovozeno zpět do tuniských teritoriálních vod poté,
co je dne 22. srpna 2011 zachránila italská plavidla.

ne
ov
ě

Na konci září 2011 vypukla v zařízení pro příjem uprchlíků na ostrově Lampedusa vzpoura
proti nucenému návratu do Tuniska, při které bylo zařízení vážně poškozeno. Itálie se kvůli
tomu rozhodla prohlásit přístav za nebezpečný. Vedle dalších organizací poznamenal
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), že toto rozhodnutí „podkopalo celý
systém záchrany migrantů a žadatelů o azyl na moři a zároveň by mohlo zkomplikovat
záchranné operace a zvýšit jejich nebezpečnost“. Na konci sledovaného období zůstávala
zařízení na ostrově Lampedusa nadále nevyužita.

Zaměřeno na právo na odvolání proti rozhodnutím o zamítnutí žádostí o
udělení víz

Př

ek
la

d

Dne 5. dubna 2011 vstoupila v platnost ustanovení vízového kodexu EU ohledně práva na
odvolání, takže členské státy EU mají povinnost zavést odvolací postupy pro osoby, jejichž
žádost o udělení schengenského víza byla zamítnuta. Kodex však nepředepisuje
standardy nezávislosti odvolacího orgánu. Stávající odvolací orgány lze v zásadě rozdělit
do tří skupin: soudní orgány, kvazi-soudní orgány a orgány veřejné moci. Pro odvolací
orgán v podobě soudních orgánů se rozhodly tyto členské státy EU: v Bulharsku, Itálii,
Litvě a Řecku se může žadatel obrátit přímo na správní soudy. V Lucembursku se lze
odvolat proti rozhodnutí ke správnímu tribunálu a dále ke správnímu soudu. V Rakousku
se lze odvolat proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení víza ke správnímu soudu
a/nebo k Ústavnímu soudu. Na Kypru existuje právo na odvolání k Nejvyššímu soudu.
V Lotyšsku, Slovinsku a Švédsku má žadatel právo odvolat se ke konzulátu, aby
rozhodnutí přešetřil, a má také právo dále se odvolat ke správnímu soudu. V Německu
může odmítnutý žadatel buďto požádat konzulát, aby rozhodnutí přešetřil, nebo může
podat další odvolání ke správnímu soudu v Berlíně. Španělsko uplatňuje stejný systém
odvolání a určeným orgánem je Vrchní soud v Madridu. Ostatní členské státy EU stanovují
odvolací orgány v rámci svého správního uspořádání. V Estonsku, Finsku, Maďarsku a
Polsku se lze proti rozhodnutí o zamítnutí vízové žádosti odvolat k ministerstvu
zahraničních věcí. Po přistoupení Rumunska
k schengenskému
prostoru
bude
přezkoumávat
odvolání
ministerstvo
PUBLIKACE AGENTURY FRA
zahraničních věcí. V Dánsku se lze proti
Řešení naléhavé situace v oblasti základních
rozhodnutí o zamítnutí vízové žádosti odvolat
práv – situace osob, které překračují řeckou
k ministerstvu spravedlnosti, v Nizozemsku
pozemní hranici nezákonným způsobem, březen
k ministerstvu pro vnitřní záležitosti a vztahy
2011
království a v Portugalsku k Imigrační a
pohraniční službě (Serviço de Estrangeiros e
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
Fronteiras, SEF).
ns_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
V řadě členských států EU má odvolací orgán
kvazi-soudní povahu. V Belgii je odvolacím orgánem Rada pro soudní spory v oblasti
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ře
n

zákona o cizích státních příslušnících, ve Francii Odvolací komise pro zamítnuté vízové
žádosti, na Maltě Imigrační odvolací komise a na Slovensku rozkladová komise. V České
republice je odvolacím orgánem Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, ačkoli
konzulát má možnost své rozhodnutí před zahájením vlastního odvolacího řízení ještě
přešetřit.

ek
la

d

ne
ov
ě

Obrázek 3: Odvolací orgány a stupeň jejich nezávislosti, podle zemí

Legenda:

Soudní orgány
Kvazi-soudní orgány
Orgán veřejné moci

Př

Poznámka: Bulharsko, Kypr a Rumunsko nevydávají schengenská víza; Irsko a Spojené království se rozhodly
k schengenské spolupráci nepřipojit.

Zdroj:
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agentura FRA, 2011; na základě informací získaných od příslušných orgánů sítí Franet v roce 2011 a
z internetových stránek příslušných ministerstev

Informační společnost a ochrana údajů

•

soudy a parlamenty v některých členských
státech EU vyjadřují obavy ohledně
vnitrostátních právních předpisů, kterými
se provádí směrnice o uchovávání údajů;
Evropská komise přijímá koncem roku
2010 hodnotící zprávu o směrnici,

ne
ov
ě

Dohoda o programu sledování financování
terorismu (TFTP) mezi EU a Spojenými státy
americkými (USA), která vstoupila v platnost
v roce 2010, pověřuje Europol úkolem
ověřovat, zda žádosti z USA o přenos údajů o
finančních transakcích jsou přiměřené a
nezbytné podle podmínek stanovených v této
dohodě. Dohoda zřizuje pravidelný společný
mechanismus přezkumu, jehož úkolem je
sledovat provádění a účinnost dohody, včetně
úlohy
Europolu
v rámci
posledně
jmenovaného bodu. V listopadu 2010 společný
kontrolní orgán (SKO) Europolu provedl
kontrolu a zjistil, že písemné žádosti došlé
Europolu nebyly dostatečně konkrétní na to,
aby se mohl rozhodnout, zda je schválit nebo
zamítnout. Europol však přesto schválil
každou žádost, kterou obdržel.

Klíčové události v oblasti informační
společnosti a ochrany údajů:

ře
n

Zaměřeno na program sledování
financování terorismu (TFTP) mezi EU
a USA

co se týká údajů jmenné evidence
cestujících (PNR), Evropský parlament
schvaluje dohodu o PNR mezi EU a
Austrálií, zatímco dohoda o PNR mezi EU
a USA čeká na schválení Parlamentem;
Evropská komise navrhuje směrnici o
výměně údajů jmenné evidence cestujících
mezi členskými státy EU pro účely
prosazování práva,

d

•

Př

ek
la

• EU zavádí nová pravidla týkající se
používání tělesných skenerů na
Při projednávání zprávy SKO dne 16. března
evropských letištích. Několik členských
2011 před Výborem pro občanské svobody,
států EU mezitím testuje a hodnotí
spravedlnost a vnitřní věci v Evropském
praktické použití těchto skenerů,
parlamentu vyjádřili poslanci Evropského
parlamentu vážné obavy o ochranu údajů.
• Evropská komise předkládá možnosti
Reakcí výboru byla „nespokojenost, neklid a
evropského systému sledování financování
nepříjemný pocit,“ řekl předseda výboru a
terorismu, zatímco provádění stávající
dodal, že „EP [Evropský parlament] musí
spolupráce mezi EU a USA, známé jako
uplatňovat kontrolu provádění této dohody“.
program sledování financování terorismu,
Podle německého spolkového inspektora pro
prochází dvěma přezkumy, jež v obou
ochranu údajů a svobodu informací (Der
případech vyzývají k větší transparentnosti.
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit) nemá většina údajů o
finančních transakcích předávaných orgánům
USA, u nichž jsou uloženy po mnoho let,
žádnou souvislost s mezinárodním terorismem
a existuje riziko, že budou použity pro jiné účely. Podle názoru spolkového inspektora pro
ochranu údajů a svobodu informací není Europol v úloze orgánu monitorujícího výměnu
dat s USA vhodným garantem, jelikož výměna údajů je pro něj rovněž přínosná.
Evropská komise zveřejnila první společný přezkum programu TFTP, který EU a USA
provedly v souladu s dohodou v březnu 2011. Společná zpráva o přezkumu došla k závěru,

15

Základní práva

Zaměřeno na směrnici o uchovávání údajů

ře
n

že Europol přistoupil ke svým úkolům velmi vážně a zavedl postupy nezbytné pro jejich
provádění profesionálním způsobem a v souladu s dohodou. Zpráva však ve shodě se
SKO uvedla, že „podle všeho existuje prostor pro poskytování podrobnějších a cílenějších
odůvodnění žádostí“ s cílem umožnit Europolu „vykonávat jeho funkce ještě efektivněji“.

ne
ov
ě

V roce 2011 pokračovalo jednání o směrnici o uchovávání údajů, která byla přijata v roce
2006. Na vnitrostátní úrovni kritizovaly směrnici o uchovávání údajů Kypr, Česká republika,
Německo, Nizozemsko, Švédsko a Rumunsko. V řízení zahájeném skupinou 51 poslanců
Parlamentu České republiky prohlásil dne 22. března 2011 Ústavní soud České republiky
určité vnitrostátní předpisy, jimiž se směrnice provádí, za protiústavní. Na Kypru Nejvyšší
soud rovněž prohlásil určité vnitrostátní předpisy, jimiž se směrnice o uchovávání údajů
provádí, za protiústavní.
V Nizozemsku vyjádřily dva senátní výbory zklamání nad hodnocením směrnice o
uchovávání údajů provedeným Evropskou komisí, a to v dopise ministra bezpečnosti a
spravedlnosti ze dne 31. května 2011. Výbory rozporovaly několik bodů. Uvedly, že
hodnocení bylo neuspokojivé, protože se mu nepodařilo prokázat potřebu směrnice, a
protože nevěnovalo dostatečnou pozornost přiměřenosti uchovávání údajů. Výbory rovněž
vznesly otázky ohledně použité metodiky a navrhly směrnici zrušit.

Př

ek
la

d

V Německu uvedl výzkumný útvar spolkového parlamentu, že směrnici o uchovávání
údajů nelze provádět způsobem, který by byl nade vší pochybnost v souladu s Listinou
základních práv EU. Tyto pochybnosti se týkají svobody podnikání, protože směrnice
ukládá soukromým podnikům povinnost vytvořit a udržovat nákladné struktury pro
uchovávání údajů o komunikaci. Další studie spolkového parlamentu došla k závěru, že
uchovávání údajů významně nezvýšilo objasněnost trestných činů v kterémkoli členském
státě EU. Studie však zdůraznila, že k dispozici nejsou žádné statistické údaje pro
vyhodnocení vlivu směrnice na podíl skutečně stíhaných trestných činů. Spolkový
inspektor pro ochranu údajů a
svobodu
informací
(Der
Bundesbeauftragte für Datenschutz
PUBLIKACE AGENTURY FRA
und
Informationsfreiheit)
také
konstatoval, že neexistuje žádný
Stanovisko agentury FRA k návrhu směrnice
důkaz, že by uchovávání údajů
o používání údajů jmenné evidence
významně zvýšilo míru odhalování
cestujících (PNR), červen 2011.
trestných činů. Německá spolková
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/op-pa
policie však zveřejnila důkazy o
ssenger-name-record_en.htm
negativním
dopadu
absence
uchovávání údajů na vyšetřování
trestné činnosti.
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Práva dítěte a ochrana dětí

•

agenda EU v oblasti práv dítěte,
směrnice o předcházení obchodování
s lidmi, boji proti němu a o ochraně
obětí a směrnice o boji proti
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu
vykořisťování dětí a proti dětské
pornografii tvoří nový referenční rámec
na úrovni EU,

ne
ov
ě

Výbor ministrů Rady Evropy schválil
v listopadu 2010 Pokyny Rady Evropy o justici
vstřícné k dětem, které se od té doby staly
klíčovým
dokumentem
v této
oblasti.
Zpřístupnit soudnictví dětem je cíl, který byl
rovněž zařazen do řady dokumentů EU
přijatých v roce 2011, včetně agendy EU
v oblasti práv dítěte. Obě nové směrnice EU o
předcházení obchodování s lidmi, boji proti
němu a o ochraně obětí a o boji proti
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu
vykořisťování dětí a proti dětské pornografii
dávají konkrétní pokyny ohledně toho, jak
zajistit přístup k justici vstřícné k dětem. Podle
směrnice o předcházení obchodování s lidmi
by dětské oběti obchodování s lidmi měly mít
přístup k bezplatnému právnímu poradenství a
zastoupení; v případě střetu zájmů mezi rodiči
a dítětem by měl být ustanoven zástupce.
Jednání by měla probíhat za zavřenými
dveřmi. Podle směrnice o boji proti
pohlavnímu zneužívání by výslechy měly být
prováděny v účelových místnostech odborníky
vyškolenými ve vedení výslechů dětí. Počet
výslechů by měl být co nejmenší.

Klíčové události v oblasti dětských práv:

ře
n

Zaměřeno na justici vstřícnou
k dětem

po přezkumech vnitrostátních právních
předpisů v oblasti ochrany dětí devět
členských států EU své systémy
ochrany dětí reformuje. V mnoha
členských státech EU rovněž probíhají
reformy jejich systémů soudnictví
v oblasti rodinného práva,

•

jedenáct členských států EU
podepisuje Úmluvu Rady Evropy o
předcházení násilí páchanému na
ženách a boji proti němu, která se
vztahuje i na dívky; pět členských států
EU a Chorvatsko ratifikuje Úmluvu
Rady Evropy o ochraně dětí proti
sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu
zneužívání,

•

v oblasti azylu a migrace probíhají na
vnitrostátní úrovni diskuse o otázkách,
jako je omezení týkající se posuzování
věku, a Evropská komise zřizuje
skupinu odborníků pro otázky
nezletilých osob bez doprovodu.

ek
la

d

•

Př

To, jakým způsobem je dětem zajišťován
přístup ke spravedlnosti, kdy a kým jsou
poskytovány informace o soudním řízení,
jakož i načasování jejich zapojení se liší mezi
členskými státy EU a stejně tak v rámci
regionů nebo mezi konkrétními soudy.
Provedení obou směrnic v roce 2013 by mělo
zajistit standardizovaný přístup k ochraně dětí
v trestních vyšetřováních a řízeních. Evropská
komise a agentura FRA zahájily dvě vzájemně
se doplňující studie, jejichž cílem je
shromáždit statistické údaje, stanovit
ukazatele a shromáždit kvalitativní údaje o
zapojování dětí do systému soudnictví.

Řada reforem rodinného práva a trestních zákoníků tyto pokyny Rady Evropy a další
příslušné mezinárodní listiny zohlednila. Například v České republice návrh novely
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občanského zákoníku posiluje nutnost zjistit názor dítěte ve všech řízeních a také
zohlednit přání dítěte při rozhodování ve věci.

ne
ov
ě

ře
n

V Polsku v srpnu 2011 vstoupily v platnost právní předpisy, které zlepšují prosazování
soudních příkazů stanovujících kontakt mezi dětmi a jejich odděleně žijícím rodičem.
Zákon zavádí dvoustupňový mechanismus prosazování v občanském soudním řádu.
Pokud jeden z rodičů brání druhému v kontaktu s dítětem nebo dětmi a porušuje tím
příkaz o kontaktu s dětmi, může soud udělit výstrahu. Pokud porušování příkazu
pokračuje, může soud uložit rodiči porušujícímu příkaz finanční sankce, s přihlédnutím
k rozsahu porušení a finanční situaci dotyčné osoby. Soud může nařídit rodiči bránícímu
kontaktu s dítětem, aby uhradil náklady vzniklé v důsledku tohoto porušení příkazu. Polské
ministerstvo spravedlnosti také doporučilo speciální protokol pro výslechy dětí v trestním
řízení a zveřejnilo informační letáky pro děti o jejich právech před soudy, jako např. leták
s názvem: „Budu svědkem u soudu“.

Zaměřeno na zákaz obchodování s dětmi

V dubnu 2011 přijala EU směrnici o předcházení obchodování s lidmi, boji proti němu a o
ochraně obětí, která nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV o boji proti
obchodování s lidmi. Členské státy EU jsou povinny do 6. dubna 2013 zajistit dodržování
směrnice.

Př

ek
la

d

Tato nová směrnice obsahuje výrazný prvek ochrany dětí, přičemž se touto otázkou
zabývá ve své definici obchodování s lidmi. Stanoví, že ve specifickém případě
obchodování s dětmi nejsou požadavky za normálních okolností nutné k určení existence
trestného činu, jako je použití hrozeb, síly či jiných forem nátlaku, již nadále nutné – což je
také v souladu s Úmluvou Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi. Směrnice
věnuje několik článků ochraně dětských obětí obchodování s lidmi, přičemž konkrétně
zahrnuje děti v trestních vyšetřováních a trestních řízeních a děti bez doprovodu. Uznává
větší zranitelnost dětí a vyšší riziko, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi, a stanoví,
že v těchto případech zvláštní zranitelnosti by sankce za obchodování s lidmi měla být
přísnější. Směrnice začleňuje klíčové zásady ochrany dětí, jako např. nejlepší zájem
dítěte, a obsahuje konkrétní požadavky na ochranu dětí, jako je například bezplatné právní
poradenství, jmenování opatrovníka, snížení rizika druhotné viktimizace, omezení počtu
výslechů, které by měly být prováděny vyškolenými odborníky. Směrnice stanoví možnost
výslechů formou videozáznamu a specializované vzdělávací programy pro děti, jejichž
cílem je „zvyšování informovanosti a snižování rizika, že se lidé, zejména děti, stanou
oběťmi obchodování s lidmi“.
Evropská komise připravuje strategii pro boj proti obchodování s lidmi, jež má být
schválena v květnu 2012 a jejímž cílem je doplnit různá opatření předjímaná směrnicí.
V roce 2011 dále rozvíjela právní předpisy a politiky pro boj proti obchodování s lidmi také
řada členských států EU, včetně Bulharska, České republiky, Dánska, Irska, Malty,
Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království a Španělska.
Například v únoru 2011 Slovensko přijalo národní program boje proti obchodování s lidmi
zahrnující předcházení, ochranu a trestní stíhání v oblasti obchodování s lidmi na období
2011–2014. V dalších členských státech EU zahrnovaly právní reformy rozšíření právních
definic obchodování s lidmi o nové formy vykořisťování: například Rumunsko přidalo do
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Př

ek
la

d

ne
ov
ě

ře
n

definice obchodování ve svém revidovaném zákoně proti obchodování s lidmi žebrání dětí.
Podle každoroční zprávy o obchodování s lidmi vydávané ministerstvem zahraničí USA je
Estonsko jediným zbývajícím členským státem EU, který nemá zákon proti obchodování
s lidmi. Estonská vláda podnikla kroky k odstranění tohoto nedostatku, když v srpnu 2011
předložila návrh na přezkoumání trestního zákoníku v tomto ohledu.
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Rovnost a zákaz diskriminace
•

orgány pro rovné zacházení a právníci
v členských státech EU začínají
podchycovat případy vícenásobné
diskriminace a shromažďovat údaje o
případech údajné diskriminace z několika
různých důvodů v kombinaci,

ne
ov
ě

V roce 2011 vstoupila pro Evropskou unii
v platnost Úmluva Organizace spojených národů
o právech osob se zdravotním postižením
(úmluva CRPD). Podle čl. 33 odst. 2 této úmluvy
je EU povinna vytvořit systém, který sestává
z jednoho
nebo
několika
nezávislých
mechanismů na podporu, ochranu a
monitorování provádění této úmluvy. V roce
2011 Evropská komise určila čtyři orgány, které
budou společně tvořit rámec EU. Těmito čtyřmi
orgány jsou: Petiční výbor Evropského
parlamentu, evropský veřejný ochránce práv,
Evropská komise a agentura FRA. Aby bylo
zajištěno zapojení osob se zdravotním
postižením a jejich zastupujících organizací,
přizvala Komise jako pozorovatele také
organizaci
s celoevropskou
působností
zastupující osoby se zdravotním postižením,
Evropské fórum zdravotně postižených
(European Disability Forum, EDF). V tomto
rámci se očekává, že agentura FRA bude
přispívat k prosazování úmluvy CRPD,
shromažďovat a analyzovat údaje v rámci své
působnosti a ve spolupráci s Komisí
vypracovávat ukazatele a srovnávací kritéria na
podporu procesu monitorování.

Klíčové události v oblasti dětských práv:

ře
n

Zaměřeno na Úmluvu OSN o právech
osob se zdravotním postižením (CRPD)

různé členské státy EU zahajují legislativní,
institucionální a politické iniciativy zaměřené
na boj proti diskriminaci na základě pohlaví;
rozdíl mezd žen a mužů na trhu práce však
klesá jen v polovině členských států EU,

•

členské státy EU věnují velké úsilí
shromažďování údajů o situaci lesbicky,
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně
orientovaných osob (LGBT) a řada
členských států se rozhoduje zahrnout
partnery stejného pohlaví do definice
„rodinného příslušníka“ pro účely volného
pohybu a sloučení rodiny,

•

Evropská komise vysvětluje, jakým
způsobem EU bude provádět úmluvu, a
další tři členské státy EU ji ratifikují,

•

začínají přípravy na rok 2012, který je
Evropským rokem aktivního stárnutí.
Judikatura významně přispívá zejména v boji
proti diskriminaci starších osob, přičemž
míra zaměstnanosti mladých nadále
zaostává za mírou zaměstnanosti starších
osob,

•

judikatura upřesňuje, kdy jsou omezení
náboženské svobody odůvodněná a kdy
mohou být považována za diskriminační,
přičemž některé návrhy vnitrostátních
právních předpisů a jejich dopad na různé
náboženské praktiky židů a muslimů
zůstávají otevřené k diskusi.

ek
la

d

•

Př

V roce 2011 ratifikovaly úmluvu Kypr,
Lucembursko a Rumunsko, přičemž Kypr a
Lucembursko rovněž ratifikovaly její opční
protokol. Tím se počet členských států EU, které
úmluvu ratifikovaly, zvýšil na devatenáct,
přičemž šestnáct z nich také ratifikovalo její
opční protokol.
Ve zbývajících osmi členských státech EU
nadále probíhají jednání a přípravné práce
týkající se provádění úmluvy.
Některé členské státy EU, mimo jiné Německo a
Švédsko, vytvořily v oblasti zdravotního
postižení národní akční plány určené
k provádění úmluvy a dosažení cílů stanovených
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Tabulka 3: Ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se
zdravotním postižením (CRPD), podle zemí
Země

Rok ratifikace

Opční protokol

2008

Ano

2009

Ano

CY

2011

Ano

CZ

2009

Ne

DE

2009

Ano

DK

2009

Ne

ře
n

AT

BE

ne
ov
ě

v Evropské strategii v oblasti zdravotního postižení
na období 2010–2020 vypracované Evropskou
komisí. V srpnu 2011 přijalo nové právní předpisy
Španělsko, aby uvedlo vnitrostátní právní předpisy a
politiku do souladu s požadavky úmluvy. Tyto právní
předpisy zahrnují regulaci dopravy, informační
společnost a civilní ochranu.

Zaměřeno na vícenásobnou diskriminaci

ES

2007

Ano

FR

2010

Ano

HU

2007

Ano

IT

2009

Ano

LT

2010

Ano

LU

2011

Ano

LV

2010

Ano

PT

2009

Ano

RO

2011

Ne

SE

2008

Ano

SI

2008

Ano

2010

Ano

UK

2009

Ano

HR

2007

Ano

d

SK

PUBLIKACE AGENTURY FRA

ek
la

Vícenásobná diskriminace označuje stav, kdy
dochází k diskriminaci na základě více než jednoho
chráněného důvodu. V oblasti rovnosti je to poměrně
nový pojem a povědomí o něm vzrůstá. Evropský
parlament zmínil pojem vícenásobné diskriminace
v šesti usneseních, která v roce 2011 přijal. Rada
Evropské unie uznala význam řešení otázky
vícenásobné diskriminace v rámci Evropské
strategie v oblasti zdravotního postižení na období
2010–2020. A v květnu 2011 Rada rovněž vyzvala
k většímu zaměření na problémy, s nimiž se potýkají
romské ženy a dívky ohrožené vícenásobnou
diskriminací.

Právní ochrana osob s duševními poruchami
v rámci antidiskriminačního práva, říjen 2011.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publica
tions_per_year/2011/pub-legal-protection-persons-mental-h
ealth-problems_en.htm

Poznámka:
Zdroj:

Údaje ke dni 31. prosince 2011.

agentura FRA, 2011; viz:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/disability/disability_en.htm

Př

Na úrovni vnitrostátních právních předpisů
se vícenásobnou diskriminací zabývá šest členských států EU: Bulharsko, Itálie,
Německo, Rakousko, Rumunsko a Řecko. Ne vždy je však jako taková definována
v právních předpisech, kde bývá omezena na „dvojí“ diskriminaci pokrývající dva důvody.
V Rakousku (prostřednictvím právních předpisů) a v Německu (prostřednictvím oficiálních
pokynů) je soudům a orgánům pro rovné zacházení uloženo přiznávat vyšší odškodnění
v případech, kdy oběti trpěly diskriminací z několika různých důvodů.
V praxi vnitrostátní orgány zabývající se rovností při evidenci údajů týkajících se stížností
na diskriminaci, které jsou u nich podány, nezaznamenávají systematicky všechny důvody
diskriminace, které by mohly být pro tyto případy relevantní; často zařadí stížnost do
kategorie jen podle jednoho důvodu diskriminace. Pokud uvádějí více než jeden důvod,
orgány pro rovné zacházení obvykle hlásí případy, kde se vyskytuje kombinace pouze
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ře
n

dvou důvodů. Orgány pro rovné zacházení v sedmi členských státech EU (Belgie,
Lucembursko, Maďarsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko a Spojené království)
zaznamenávají případy zahrnující více než jeden důvod diskriminace jako zvláštní
kategorii, čímž indikují počet případů s údajnou vícenásobnou diskriminací. Orgány pro
rovné zacházení v Lucembursku, Maďarsku, Slovinsku a Spojeném království shromažďují
konkrétní údaje o vícenásobné diskriminaci navzdory tomu, že vnitrostátní právní předpisy
to zakazují.

ne
ov
ě

Orgány pro rovné zacházení v dalších šesti členských státech (Bulharsko, Itálie, Německo,
Polsko, Rumunsko a Řecko) údaje o
vícenásobné diskriminaci neshromažďují,
přestože právní předpisy ohledně
PUBLIKACE AGENTURY FRA
vícenásobné diskriminace jsou v těchto
členských státech zavedeny. V Řecku
EU-MIDIS Zaměřeno na údaje č. 5:
zákon o provádění směrnic o zákazu
Vícenásobná diskriminace, únor 2011.
diskriminace vícenásobnou diskriminaci
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
výslovně nezakazuje; avšak inspektoři
ns_per_year/2011/pub-multiple-discrimination_en.htm
práce, kteří sledují uplatňování tohoto
zákona v soukromém sektoru, mají
povinnost takové případy zohledňovat.

Zaměřeno na diskriminaci na základě věku

ek
la

d

Výzkum zveřejněný v roce 2011 poukazuje na to, že věková diskriminace – tj. diskriminace
nebo nerovné zacházení na základě věku – v členských státech EU přetrvává. Ve své
evropské zprávě z roku 2011 o prevenci špatného zacházení se staršími občany uvádí
Světová zdravotnická organizace (WHO), že „špatné zacházení se staršími osobami je ve
všech zemích evropského regionu [WHO] všudypřítomné“, přičemž z důvodu svého věku
je zažívají nejméně čtyři miliony lidí ročně.

Př

Britská dobročinná organizace Age UK, která pomáhá seniorům, publikovala studii o
věkové diskriminaci v Evropě. Studie byla založena na závěrech Evropského sociálního
výzkumu a zjistila, že stáří je nejrozšířenějším důvodem zkušenosti s diskriminací
v Evropě. Podle 64 % respondentů ve Velké Británii a 44,4 % v celé Evropě představovala
diskriminace na základě stáří závažný problém.
Na vnitrostátní úrovni svědčí judikatura o tom, že k diskriminaci starších občanů na trhu
práce skutečně dochází. Nejvyšší soud ve Španělsku například vydal dvě rozhodnutí, jimiž
zrušil maximální hranici 30 let věku pro uchazeče o některá pracovní místa u španělské
policie. Jedná se o první soudní rozhodnutí, která uznávají a ruší diskriminaci na základě
věku v přístupu k pracovním příležitostem u španělské ústřední správy. Jejich význam
spočívá v tom, že by mohla ovlivnit velký počet soudních řízení v téže věci, a to údajné
diskriminace na základě věku ve více než patnácti případech náborů týkajících se více než
30 000 pracovních míst ve veřejném sektoru od roku 2004.
Zároveň
však
údaje
čtvrtletně
shromažďované Eurostatem svědčí o tom,
že na trhu práce jsou znevýhodněni mladší
lidé. Podle údajů Eurostatu mají mladší

PUBLIKACE AGENTURY FRA
Respektování a ochrana příslušníků menšin
2008–2010, září 2011.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
ns_per_year/2011/pub-respect-protection-minorities_en.htm
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osoby ve věku 15 až 24 a starší osoby ve věku 55 až 64 nižší míru zaměstnanosti ve
srovnání s ekonomicky aktivním obyvatelstvem jako celkem (věková skupina 15–64 let).
Navíc mají mladší lidé nižší míru zaměstnanosti než starší lidé ve většině členských států
EU s výjimkou Malty, Nizozemska, Rakouska a Slovinska.

ne
ov
ě

ře
n

Obrázek 4: Míra zaměstnanosti podle věkových skupin, podle země, ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011
(%)

Legenda:

55–64 let

--- Průměr EU-27: 15–24 let

--- Průměr EU-27: 55–64 let

Př

ek
la

15–24 let

d

Zdroj: Eurostat, 2012
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Rasismus a etnická diskriminace

•

případy rasově motivovaných trestných
činů a násilí se i nadále vyskytují
v mnoha členských státech Evropské
unie. Přestože přetrvávají nedostatky ve
shromažďování údajů o těchto případech,
některé členské státy EU podnikají kroky
ke zlepšení sběru dat o rasově
motivovaných trestných činech,

ne
ov
ě

Pravidelné a průběžné shromažďování oficiálních
údajů o rasově motivovaných trestných činech ze
strany donucovacích orgánů, systémů trestního
soudnictví a příslušných ministerstev je nezbytné,
pokud mají být politickým činitelům poskytnuty
pevné důkazy, na jejichž základě budou
formulovat účinné a cílené politiky pro boj proti
rasově motivovaným trestným činům. Snadná
dostupnost spolehlivých a robustních údajů v této
oblasti by umožnila posoudit účinnost těchto politik
a podle potřeby je doladit.

Klíčové události v oblasti rasismu a
etnické diskriminace:

ře
n

Zaměřeno na shromažďování oficiálních
údajů o rasově motivovaných trestných
činech

ek
la

d

Oficiální údaje o rasově motivovaných trestných
činech většina členských států EU v nějaké formě
zaznamenává. Existují však důležité rozdíly,
pokud jde o rozsah a transparentnost systémů,
které
provozují.
Oficiální
mechanismy
shromažďování údajů o rasově motivovaných
trestných činech v členských státech EU spadají
do čtyř širokých kategorií:
žádné údaje – o rasově motivovaných
trestných činech nejsou zaznamenávány nebo
zveřejňovány žádné údaje,

•

omezené – shromažďování údajů se omezuje
na několik incidentů rasově motivovaných
trestných činů a údaje obecně nejsou
zveřejňovány,

Př

•

•

studie na úrovni členských států svědčí o
přetrvávajícím znevýhodnění školáků
z druhé generace migrantů z určitých
prostředí, přičemž nadále dochází ke
znevýhodňování romských dětí ve škole.
Testování diskriminace v některých
členských státech svědčí o diskriminaci
v přístupu k zaměstnání a bydlení,

•

Rada Evropské unie schvaluje sdělení
Evropské komise o rámci EU pro
vnitrostátní strategie začleňování Romů.
V kontextu tohoto nového rámce pro
spolupráci sdělují členské státy EU své
vnitrostátní strategie integrace v oblasti
začleňování Romů Evropské komisi,

•

přestože některé členské státy začínají
zavádět opatření na vnitrostátní úrovni
s cílem zlepšit začlenění Romů,
nejnovější údaje ukazují, že situace
Romů je i nadále kritická, pokud jde o
zdravotní péči, vzdělání, zaměstnání,
bydlení, chudobu a diskriminaci.

•

dobré – jsou zaznamenávány různé motivace
rasově
motivovaných
trestných
činů
(rasismus/xenofobie,
náboženství,
antisemitismus, islamofobie, (pravicový)
extremismus) a údaje jsou obecně
zveřejňovány,

•

komplexní – jsou zaznamenávány různé
motivace rasově motivovaných trestných činů
(rasismus/xenofobie, náboženství, antisemitismus, islamofobie, (pravicový)
extremismus), stejně tak i charakteristiky obětí a pachatelů, kde došlo ke spáchání

24

Hlavní události v oblasti vývoje práva a politiky v roce 2011

trestného činu vůči oběti, a jaké typy trestných činů byly spáchány, například vraždy,
napadení nebo vyhrožování; údaje jsou vždy zveřejňovány.

Žádné údaje

Omezené

Dobré

Bulharsko
Belgie
Itálie
Česká republika
Kypr
Dánsko
Lotyšsko
Francie
Lucembursko
Irsko
Maďarsko
Litva
Malta
Německo
Portugalsko
Polsko
Slovinsko
Rakousko
Španělsko
Slovensko
Řecko: systém sběru dat byl zřízen 29. září 2011
Chorvatsko

Komplexní

Finsko
Nizozemsko
Spojené království
Švédsko

ne
ov
ě

Estonsko
Rumunsko

ře
n

Tabulka 4: Status oficiálního shromažďování údajů o rasově motivovaných trestných činech,
podle jednotlivých zemí, leden 2012

d

Zdroj: Hodnocení stávajícího mechanismu sběru údajů agentury FRA, 2011

ek
la

Zaměřeno na výsledky průzkumů v domácnostech romské populace
v EU prováděných agenturou FRA a Rozvojovým programem OSN
(UNDP) / Světovou bankou / Evropskou komisí

Př

V roce 2011 uskutečnila agentura FRA a Rozvojový program OSN (UNDP) v součinnosti
se Světovou bankou, za částečného financování Generálním ředitelstvím pro regionální
politiku Evropské komise, dva průzkumy v domácnostech mapující situaci romské
populace v EU. Jedná se o vůbec první pokus o sběr takto komplexních údajů
prostřednictvím mezinárodní spolupráce mezi agenturami. Průzkum agentury FRA
zahrnoval jedenáct členských států EU: Bulharsko, Českou republiku, Francii, Itálii,
Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Španělsko. Celkem bylo
v těchto jedenácti členských státech EU dotazováno 22 203 osob, které samy sebe
označily za romské (14 925) a neromské obyvatele žijící v těsné blízkosti romské populace
(7 278), s celkovým počtem zahrnujícím 84 287 členů domácností.
Výsledky jsou reprezentativní pro Romy
žijící v oblastech s vyšší než průměrnou
vnitrostátní hustotou osídlení. Výsledky
pro neromské osoby, které byly
v průzkumu
dotazovány,
nejsou
reprezentativní pro většinovou populaci
jako celek, ale poskytují srovnání, na

PUBLIKACE AGENTURY FRA
Výchova k lidským právům na místech
připomínajících památku holokaustu v celé
Evropské unii: přehled postupů, říjen 2011
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2011/pub-holocaust-education-overview-practices_en.ht
m
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jehož základě lze hodnotit situaci Romů v analyzovaných členských státech EU.
Je to možné proto, že neromské osoby, které byly dotazovány, sdílejí s romskou populací
stejné životní prostředí, trh práce a sociální infrastrukturu.

každý třetí romský respondent ve věku 35–54 let uvádí zdravotní obtíže
omezující jeho každodenní činnost,



v průměru přibližně 20 % romských respondentů nemá zdravotní pojištění nebo
neví, zda toto pojištění má.

ne
ov
ě



V oblasti vzdělávání:


v průměru pouze každé druhé romské dítě zahrnuté do průzkumu navštěvuje
předškolní zařízení nebo mateřskou školu,



ve věku povinné školní docházky se s výjimkou Bulharska, Řecka a Rumunska
uvádí, že školu navštěvuje devět z deseti romských dětí ve věku 7 až 15 let,



po skončení povinné školní docházky se účast na vzdělávání výrazně snižuje:
pouze 15 % mladých romských dospělých zahrnutých do průzkumu dokončilo
vyšší střední všeobecné nebo odborné vzdělání.

ek
la

•

V oblasti zdraví:

d

•

ře
n

Výsledky průzkumu ukazují, že sociálně-ekonomická situace Romů ve čtyřech klíčových
oblastech zdravotnictví, vzdělávání, zaměstnání a bydlení je v průměru horší než situace
neromských obyvatel žijících v nejbližším okolí. Hlavní zjištění průzkumů jsou následující:

V oblasti zaměstnanosti:


v průměru se uvádí, že placené zaměstnání má méně než jeden ze tří Romů,



každý třetí romský respondent uvedl, že je nezaměstnaný,



ostatní uvedli, že jsou v domácnosti, v důchodu, jsou práce neschopní nebo jsou
osoby samostatně výdělečně činné.

Př

•

PUBLIKACE AGENTURY FRA
Migranti, menšiny a zaměstnanost – vyloučení
a diskriminace ve 27 členských státech
Evropské unie – aktualizace 2003–2008,
červenec 2011
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2011/pub_migrants-minorities-employment_en.htm
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v průměru žijí v romských domácnostech více než dvě osoby v jedné místnosti,



přibližně 45 % Romů žije v domácnostech, které postrádají jeden ze základních
druhů vybavenosti, jmenovitě kuchyň, toaletu, sprchu nebo vanu v domě a
elektřinu.

Chudoba:

PUBLIKACE AGENTURY FRA



Antisemitismus – souhrnný přehled o situaci
v Evropské unii 2001–2010, červen 2011.



•

ře
n



v průměru přibližně 90 % Romů
zahrnutých do průzkumu žije
v domácnostech
s ekvivalizovaným
příjmem
nižším než vnitrostátní hranice
chudoby,

v průměru přibližně 40 % Romů žije v domácnostech, kde nejméně jednou za
poslední měsíc někdo musel jít
PUBLIKACE AGENTURY FRA
spát hladový, protože si nemohli
dovolit koupit potraviny.
Směrnice o rasové rovnosti: použití a výzvy,
leden 2012.

Diskriminace
právech:

a

povědomí

o

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2012/pub_racial_equal_directive_synthesis_en.htm

přibližně polovina Romů zahrnutých do průzkumu uvedla, že v posledních
dvanácti měsících zažili diskriminaci v důsledku svého etnického původu,

ek
la



http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2011/pub-antisemitism-summary-update-2011_en.htm

ne
ov
ě

•

V oblasti bydlení:

d

•

přibližně 40 % Romů zahrnutých do průzkumu má povědomí o právních
předpisech zakazujících diskriminaci příslušníků etnických menšin při podávání
žádosti o zaměstnání.

Př
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Zaměřeno na hlasovací právo
osob s mentálním postižením a
osob s duševními poruchami

Klíčové události v oblasti účasti:


přijetí Evropské občanské iniciativy
poskytuje základ pro participativní
demokracii na úrovni EU a Evropská
komise provádí různé kroky k tomu, aby se
tento nový nástroj stal funkčním,

ek
la

d

ne
ov
ě

Členské státy EU se značně liší v tom,
jak zacházejí s právem na politickou
účast osob s problémy duševního zdraví
a osob s mentálním postižením. Tuto
škálu účasti charakterizují tři hlavní
přístupy: úplné vyloučení, individuální
posouzení a plná účast. Členské státy
EU, které jednotlivce zcela vylučují,
spojují právo volit se způsobilostí
jednotlivce k právním úkonům. V jiných
členských státech vnitrostátní právní
předpisy stanoví individuální posouzení
způsobilosti volit před zbavením práva
volit. Země, které všechna omezení
zrušily, umožňují osobám s mentálním
postižením a osobám s problémy
duševního zdraví, aby mohly hlasovat
na základě rovnosti s ostatními občany.
Vývoj v roce 2011 zaznamenal jen málo
událostí.

ře
n

Účast občanů EU na demokratickém
fungování Unie



zatímco veřejné debaty o občanské
iniciativě zůstávají omezené, vytvoření
on-line „domu občanů“ je příkladem úsilí jak
zviditelnit a zpřístupnit již existující
možnosti účasti,



Evropská komise navrhuje vyhlásit rok
2013 Evropským rokem občanů a Evropský
parlament projednává reformy volebních
pravidel,



na pozadí Úmluvy Organizace spojených
národů o právech osob se zdravotním
postižením (CRPD) se účast osob se
zdravotním postižením ve volbách stává
otázkou, kterou je třeba řešit – různé
členské státy EU učinily kroky k usnadnění
účasti osob se zdravotním postižením ve
volbách, zatímco v případě osob
s duševními poruchami a osob s mentálním
postižením většina členských států EU stále
spojuje ztrátu způsobilosti k právním
úkonům se zbavením práva volit.

Př

Maďarsko učinilo významný krok
v podobě přijetí nového základního
zákona, který vstoupil v platnost dne
1. ledna 2012. Nový zákon říká, že
opatrovnictví již nebude důvodem ke
zbavení práva volit. Soudce namísto
toho musí určit, zda by jednotlivec měl
být vyloučen z hlasování na základě
posouzení jeho „omezené mentální
způsobilosti“, což je pojem, jehož přesný význam je dosud nejasný, avšak bude se jím
pravděpodobně zabývat nový volební zákon. Maďarsko se tak připojilo ke skupině
členských států EU, v nichž se před rozhodnutím o zbavení práva volit provádí individuální
soudní posouzení.

Většina členských států EU stále spojuje ztrátu způsobilosti k právním úkonům se
zbavením práva volit. Takový systém má také Chorvatsko: článek 2 zákona o registrech
voličů (Zakon o popisima biraca) stanoví, že do registru jsou zapsáni chorvatští občané ve
věku 18 let nebo starší, s výjimkou těch, kteří ztratili způsobilost k právním úkonům
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ře
n

v důsledku pravomocného rozhodnutí soudu. Stejně jako mnoho členských států EU má
tedy i Chorvatsko ve svých zákonech ustanovení o automatickém vyloučení. Podle
statistické ročenky o uplatňování sociálních práv za rok 2010 bylo ke dni 31. prosince
2010 bez způsobilosti k právním úkonům 15 761 osob. Tato záležitost vyvolala
v Chorvatsku veřejnou diskusi. Ve zprávě zveřejněné v roce 2011 veřejný ochránce práv
pro osoby se zdravotním postižením upozornil na to, že hlasovací práva osob s mentálním
postižením a osob s duševními poruchami jsou problémem při dodržování požadavků
Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD).
Tabulka 5: Právo osob s duševními poruchami a osob s mentálním postižením na účast na
politickém životě, podle zemí

BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR*
HU**






































LT



LU



LV



MT








NL



PT



RO



Př

PL



SE
SI





UK
HR***





IT

SK

Účast



ek
la

IE

Omezená účast

ne
ov
ě

AT

Vyloučení

d

Země



Poznámky: Tato tabulka poskytuje aktualizovaný souhrn tabulky zveřejněné ve zprávě agentury FRA Právo osob
s duševními poruchami a osob s mentálním postižením na účast na politickém životě, která byla
publikována v listopadu 2010. Členský stát může být zastoupen ve více než jednom sloupci, jelikož osoby
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se zdravotními problémy a osoby s mentálním postižením mohou být podle vnitrostátních právních
předpisů příslušného členského státu chápány rozdílně.
* V důsledku novelizace právních předpisů, která nemá vliv na právo volit, je nyní příslušným článkem:
článek L3211-3 7° zákona o veřejném zdraví
** Maďarsko, článek XXIII (2) základního zákona
*** Chorvatsko, zákon o registrech voličů, 30. dubna 1996
agentura FRA, 2011

Zaměřeno na Evropskou občanskou iniciativu

ře
n

Zdroj:

ne
ov
ě

Lisabonská smlouva stanoví možnost, aby při shromáždění jednoho milionu podpisů
v různých členských státech EU občané vyzvali Evropskou komisi k zahájení kroků
vedoucích k přijetí konkrétních právních předpisů. Podrobnosti o tomto novém nástroji
demokratické účasti jsou stanoveny v nařízení, které samo o sobě vyžaduje provedení
prostřednictvím dalšího nařízení. Dne 1. dubna 2011 vstoupilo v platnost nařízení EU o
občanské iniciativě: je použitelné od 1. dubna 2012. Dne 17. listopadu 2011 Evropská
komise přijala prováděcí nařízení ((EU) č. 1179/2011). Dne 22. prosince 2011 zpřístupnila
„open source software“ (software s otevřeným zdrojovým kódem). Evropská komise je
povinna udržovat „software s otevřeným zdrojovým kódem, který obsahuje vhodné
technické a bezpečnostní prvky nezbytné pro dosažení souladu s ustanoveními tohoto
nařízení týkajícími se online systémů sběru. Tento software je poskytován zdarma.“ Za
tímto účelem musí být „přijaty“ „technické specifikace“.

ek
la

d

Doba mezi přijetím nařízení a jeho použitím umožnila členským státům EU provést různé
povinnosti vyplývající z nařízení, včetně: certifikace systému sběru; ověření „prohlášení o
podpoře“, včetně vydání osvědčení, pokud jde o „počet platných prohlášení“; otázek
ochrany údajů a řešení otázek odpovědnosti za škodu způsobenou organizátory evropské
občanské iniciativy a sankcí za nepravdivá prohlášení organizátorů evropské občanské
iniciativy a za podvodné použití údajů poskytnutých v souvislosti s evropskou občanskou
iniciativou.

Př

Co se týká procesu přípravy a provádění právních předpisů, podnikly Belgie, Bulharsko,
Česká republika, Finsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo,
Polsko, Rakousko a Spojené království konkrétní přípravné kroky. V sedmi z těchto zemí
(Bulharsku, Finsku, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Německu a Rakousku) postoupil
tento proces do parlamentu. V některých členských státech EU, jako je Dánsko, Francie,
Nizozemsko, Řecko, Slovensko, Spojené království nebo Španělsko, nevyžaduje přímá
použitelnost nařízení zvláštní právní předpisy.
Veřejné debaty o Evropské občanské iniciativě byly během sledovaného období poměrně
omezené a teprve se ukáže, zda se po zahájení prvních iniciativ dne 1. dubna 2012
povědomí veřejnosti zvýší. Avšak nejméně jeden rys právního rámce Evropské občanské
iniciativy by již měl být zdůrazněn: možnost sbírat podpisy on-line nastavuje moderní
standard, který by v zásadě mohl účast občanů zvýšit.
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Zaměřeno na nové iniciativy
EU v oblasti trestního řízení

Klíčové události v oblasti přístupu
k účinnému a nezávislému soudnictví:


s ohledem na úsporná opatření se mnohé
členské státy EU snaží zajistit větší
přímočarost různých soudních a
mimosoudních mechanismů, které mohou
potenciálně ovlivnit záruky základních práv,

Př

ek
la

d

ne
ov
ě

Délka řízení nadále představuje jednu
z hlavních překážek účinného přístupu ke
spravedlnosti v EU jako celku, což se odráží i
v judikatuře Evropského soudu pro lidská
práva. V roce 2011 přijalo několik členských
států EU konkrétní legislativní opatření
k řešení přetrvávajícího problému neúměrně
dlouhých řízení. Například v Rakousku byla
v rámci občanského soudního řádu zrušena
období letních a zimních přestávek. Francie
reformovala své trestní soudy, když snížila
počet porotců na prvním stupni z devíti na
šest a u odvolacího soudu z dvanácti na devět,
aby trestní soudy mohly rozhodovat při
každém zasedání ve větším počtu věcí.
V reakci na pilotní rozsudek ESLP (Rumpf)
v roce 2010 přijalo Německo v prosinci 2011
nový zákon. Zabývá se neúměrnou délkou
řízení ve dvou fázích: osoby postižené
neúměrnou délkou řízení musí nejprve podat
stížnost proti řízení, čímž dají soudcům
příležitost je urychlit. Pokud se řízení i nadále
protahuje, může být poskytnuto odškodnění.

ře
n

Přístup k účinnému a nezávislému
soudnictví



členské státy EU i nadále pracují na zkrácení
délky soudního řízení a provádějí další
reformy soudů,



různé členské státy EU zavádějí a reformují
nezávislé instituce s působností v oblasti
lidských práv, které mohou podporovat a/nebo
poskytovat přístup ke spravedlnosti; do
popředí se dále dostávají zvláště vnitrostátní
orgány pro rovné zacházení a vnitrostátní
instituce pro lidská práva,



vývoj on-line technologií usnadňujících a
modernizujících soudnictví, známých pod
názvem e-justice, se dostává v několika
členských státech EU do popředí agendy,
přičemž souvisí s potřebou jednak
modernizovat soudní systémy, jednak zlepšit
nákladovou efektivitu,



s probíhajícím vývojem plánu EU pro trestní
řízení byly posilovány postupy pro práva
jednotlivce v trestním řízení, zejména pokud
jde o přístup ke spravedlnosti
v přeshraničních situacích.

PUBLIKACE AGENTURY FRA
Přístup ke spravedlnosti v Evropě: přehled
budoucích úkolů a příležitostí, březen 2011.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
ns_per_year/2011/pub_access-to-justice_en.htm
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Tabulka 6: Počet rozsudků ESLP v roce 2011 konstatujících alespoň jedno porušení, týká se
porušení práva na spravedlivý proces a překročení délky řízení, podle zemí
Rozsudky konstatující
Právo na spravedlivý
Země
Délka řízení
alespoň jedno porušení
proces
7 (-9)

0 (-6)

5 (-4)

BE

7 (+3)

2 (-1)

0 (beze změny)

BG

52 (-17)

2 (-4)

CY

1 (-2)

0 (beze změny)

CZ

19 (+10)

13 (+10)

DE

31 (+2)

0 (-2)

DK

1 (+1)

0 (beze změny)

EE

3 (+2)

EL

69 (+16)

ES

9 (+3)

El

5 (-11)

ER

23 (-5)

HU

33 (+12)

IE

ře
n

AT

21 (-10)
1 (+1)
2 (+1)

19 (-10)

ne
ov
ě

0 (beze změny)
0 (beze změny)

6 (-2)

50 (+17)

4 (beze změny)

1 (+1)

0 (-2)

2 (-7)

11 (+1)

2 (+1)

4 (+3)

19 (+5)

2 (beze změny)

0 (beze změny)

2 (+1)

IT

34 (-27)

7 (-2)

16 (-28)

LT

9 (+2)

3 (beze změny)

5 (+2)

LU

1 (-4)

1 (-1)

0 (-3)

LV

10 (+7)

0 (-1)

1 (+1)

9 (+6)

3 (+3)

3 (+3)

MT

4 (+2)

1 (+1)

0 (beze změny)

PL

54 (-33)

14 (-6)

15 (-22)

PT

27 (+12)

1 (-1)

13 (+7)

RO

58 (-77)

9 (-21)

10 (-6)

SE

0 (-4)

0 (-1)

0 (-1)

SI

11 (+8)

1 (+1)

6 (+4)

SK

19 (-21)

2 (beze změny)

5 (-24)

UK

8 (-6)

3 (+3)

1 (beze změny)

HR

23 (+2)

8 (+2)

3 (-5)

Celkem

529 (-128)

96 (-25)

202 (-76)

Př

ek
la

NL

d

1 (+1)

Poznámka: Rozdíl v počtu případů do roku 2010 je uveden v závorkách.
Zdroj: Rada Evropy / ESLP, výroční zpráva za rok 2011, zveřejněna v roce 2012, s. 155–157

Například Řecko udělilo nižším soudům prvního stupně v občanskoprávních věcech širší
působnost, když zvýšilo částky peněz, o kterých jsou oprávněny na této úrovni rozhodovat.
Omezilo také flexibilitu soudů při odročování v trestních řízeních. V Rumunsku nyní mohou
soudci stanovovat kratší termíny pro jednání a přijímat aktivní opatření pro donucení stran
k předložení důkazů a plnění jejich povinností bez zbytečného prodlení; dokumenty mohou
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Zaměřeno na právní postavení před soudy

PUBLIKACE AGENTURY FRA
Příručka evropského antidiskriminačního
práva, březen 2011.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
_per_year/2011/pub_handbook_caselaw_en.htm

ře
n

být zasílány faxem nebo e-mailem, včetně
předvolání. Slovinské národní shromáždění
přijalo dva zákony, kterými se zavádějí zvláštní
opatření k urychlení řízení před soudy. Patří
mezi ně mechanismus ke snížení odměn
soudních znalců v případě, že dochází
k průtahům, a možnost soudců plánovat a vést
jednání mimo běžnou pracovní dobu.

ne
ov
ě

Právní postavení – právní možnost zahájit řízení před soudem – je samozřejmě ústředním
bodem přístupu ke spravedlnosti. Právní postavení lze zlepšit několika způsoby, například
rozšířením spektra osob oprávněných předložit věc soudu nebo omezením procesních
překážek. Průběžný výzkum agentury FRA svědčí ve prospěch názoru, že stěžovatelé se
vyhýbají přístupu ke spravedlnosti, neboť individuální náročnost podání k soudu je příliš
velká. Změna právního postavení umožňující kolektivní návrhy na zahájení řízení by
mohla být cestou vpřed jak u soudů, tak u dalších institucí, jako jsou vnitrostátní orgány
pro rovné zacházení. Kolektivní návrhy na zahájení řízení, označované také jako
„kolektivní žaloby“ nebo „kolektivní odškodnění“, umožňují sloučit několik jednotlivých
nároků do jedné společné věci. EU provedla v roce 2011 veřejnou konzultaci o zavedení
mechanismu kolektivního odškodnění, navrženého částečně tak, aby vymezoval
související společné právních zásady.

Př

ek
la

d

Několik členských států EU podniklo v roce 2011 kroky k rozšíření spektra osob
oprávněných podávat návrhy na zahájení řízení, a to umožněním kolektivních žalob
v oblastech, kde takové mechanismy dříve neexistovaly. V Belgii pracuje Vlámská
advokátní komora (Orde van Vlaamse Balies) na návrhu zákona, který umožní uplatnit
postup „kolektivních žalob“ v rámci belgického
práva. Zákon by vytvořil možnost, aby se několik
navrhovatelů, nebo „vedlejších žalujících stran“,
PUBLIKACE AGENTURY FRA
které nejsou jednotlivě identifikovány, spojilo pod
jednu zastupující žalující stranu. V Estonsku zavádí
Stanovisko k návrhu směrnice o evropském
nový
správní
řád
(Halduskohtumenetluse
vyšetřovacím příkazu (EVP) v trestních
seadustik), účinný od 1. ledna 2012, právní
věcech, únor 2011
postavení pro ekologické nevládní organizace a
skupiny aktivistů, kteří zastupují názory
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/op-eio_en.htm
významného počtu místních obyvatel. Vláda v Litvě
přijala usnesení o schválení kolektivního návrhu na
zahájení řízení. Obdobný vývoj probíhá souběžně
v Chorvatsku.
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Práva obětí trestných činů

•

na úrovni EU jsou navržena různá
opatření, jejichž cílem je zaručit obětem
jednotnou úroveň práv v celé EU, a to
jak v oblasti občanského, tak i trestního
práva, a je přijat plán posílení práv a
ochrany obětí,

ne
ov
ě

Evropská komise předložila dne 18. května
2011 balíček, který se snaží zaručit obětem
jednotnou úroveň práv v celé EU a zahrnuje
přístup ke spravedlnosti, ochraně, podpoře a
odškodnění. Klade důraz na potřeby
specifických skupin obětí, včetně dětských
obětí a obětí terorismu. Tento balíček tvoří
sdělení o posílení práv obětí, návrh směrnice
o minimálních pravidlech pro práva obětí a
návrh nařízení o vzájemném uznávání
ochranných opatření v občanských věcech.
V oblasti trestního práva byl několika
členskými státy EU pod záštitou Rady
Evropské unie podán návrh na zavedení
evropského ochranného příkazu (EPO), který
bude doplňovat toto posledně zmíněné
opatření o vzájemném uznávání a byl přijat
Evropským parlamentem dne 13. prosince
2011.

Klíčové události v oblasti práv obětí
trestných činů:

ře
n

Zaměřeno na vývoj pravidel pro práva
obětí na evropské úrovni

nový Evropský pakt pro rovnost žen a
mužů na období 2011–2020 znovu
potvrzuje závazek EU k boji proti všem
formám násilí páchaného na ženách a
některé členské státy EU provádějí
reformy významné pro ochranu před
domácím násilím,

•

zatímco několik členských států EU
dosahuje významného pokroku ve své
snaze bojovat proti násilí páchanému
na ženách, objevují se stížnosti na
nedostatečné finanční zdroje pro služby
na podporu obětí domácího násilí z řad
žen,

•

EU stupňuje úsilí v boji proti
obchodování s lidmi a k ochraně jeho
obětí; politický vývoj na vnitrostátní
úrovni ukazuje tendenci přesáhnout
rámec obchodování s lidmi za účelem
sexuálního vykořisťování a zaměřit větší
pozornost na další oblasti vykořisťování.

Př

ek
la

d

•

PUBLIKACE AGENTURY FRA
Genderově podmíněné násilí na ženách –
šetření v celé EU, říjen 2011.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
ns_per_year/2011/pub-vaw-survey-factsheet_en.htm
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Rada Evropské unie v návaznosti na balíček Evropské komise pro práva obětí přijala
v červnu plán posílení práv a ochrany obětí.
Tabulka 7: Plán posílení práv a ochrany obětí a jeho pět složek

Evropská komise připravila návrh směrnice, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí
Rady o postavení obětí v trestním řízení;

Opatření B

doporučení (jedno nebo více) týkající se praktických opatření a osvědčených postupů,
které by poskytly vodítko členským státům EU při provádění nové směrnice uvedené
v opatření A;

Opatření C

Evropská komise navrhla nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření pro oběti
v občanských věcech, které by doplňovalo směrnici o evropském ochranném příkazu;

Opatření D

přezkum směrnice Rady 2004/80/ES o odškodňování obětí trestných činů, s cílem
zjednodušit postupy pro žádosti o odškodnění;

Opatření E

doporučení, podobné opatření B, týkající se specifických potřeb určitých skupin obětí, jako
jsou oběti obchodování s lidmi, dětské oběti sexuálního vykořisťování, oběti terorismu a
oběti organizovaného zločinu.

ne
ov
ě

ře
n

Opatření A

d

Zaměřeno na lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně
orientované osoby (LGBT) jako oběti trestných činů motivovaných
předsudky

ek
la

Přestože rámcové rozhodnutí EU o trestných činech z nenávisti zahrnuje pouze rasovou a
xenofobní diskriminaci, mnoho členských států rozšířilo trestněprávní definice na další
chráněné charakteristiky.

Př

Pokud jde o definici podněcování k násilí nebo nenávisti, některé členské státy EU, včetně
Dánska, Irska, Spojeného království a Švédska, postupně zavedly definice pokrývající
sexuální orientaci, stejně tak i Chorvatsko. Řada dalších členských států EU – Belgie,
Estonsko, Finsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,
Slovinsko a Španělsko – přijala definice, které pokrývají ještě širší škálu chráněných
důvodů, což je důkazem toho, že většina členských států EU uznává vedle rasismu a
xenofobie nějakou podobu „nenávistného výroku“. Přestože členské státy EU už možná
přijaly komplexnější definice pojmu „nenávistný výrok“ a souvisejících skutkových podstat
trestných činů, neodráží se to vždy ve zvýšení počtu obětí oznamujících trestné činy nebo
ve vyšších počtech trestních stíhání pro tyto trestné činy.
Tento trend zahrnování včetně většího počtu charakteristik do ustanovení trestního práva,
které chrání jednotlivce před závažnými formami diskriminace, a zejména proti násilí
motivovanému předsudky, odpovídá nově se objevujícímu politickému konsenzu a
právním parametrům. Nejvíce patrné je to ve vztahu k ochraně skupin a jednotlivců mezi
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovanými osobami (LGBT).
V nedávných usneseních požádal Evropský parlament členské státy EU, aby zajistily
ochranu lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob před
homofobními nenávistnými výroky a násilím. V těchto usneseních Evropský parlament
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Př

ek
la

d

ne
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ě
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rovněž vyzval Evropskou komisi, aby
bojovala proti homofobii prostřednictvím
PUBLIKACE AGENTURY FRA
právních předpisů podobných rámcovému
rozhodnutí Rady o rasismu. V prosinci
Homofobie, transfobie a diskriminace na
2011 přijal Evropský parlament usnesení
základě sexuální orientace a pohlavní identity
ohledně žádosti Chorvatska o členství v EU.
v členských státech EU – souhrnná zpráva,
červen 2011.
Toto
usnesení
vyjadřuje
hluboké
znepokojení
nad
násilím
spáchaným
na
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
účastnících manifestačního pochodu LGBT
per_year/2011/fra_homophobia_synthesis_en.htm
ve Splitu v červnu 2011 a neschopností
chorvatských orgánů účastníky ochránit. Usnesení vyzývá Chorvatsko, aby rázně řešilo
případy nenávisti namířené proti menšinám s lesbickou, homosexuální, bisexuální a
transsexuální orientací.
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Výhled: budoucí úkoly

ře
n

Výroční zpráva agentury FRA Základní práva: výzvy a úspěchy v roce 2011 vymezuje
různé úkoly pro nejbližší budoucnost v oblasti azylu a přistěhovalectví, ochrany hranic a
vízové politiky, informační společnosti a ochrany dat, práv dítěte a ochrany dětí, rovnosti a
zákazu diskriminace, rasismu a etnické diskriminace, účasti na demokratickém životě,
přístupu ke spravedlnosti a práv obětí trestných činů.

ne
ov
ě

V oblasti azylu, přistěhovalectví a integrace bude muset EU do konce roku 2012 zavést
společný evropský azylový systém. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu bude hrát
stále důležitější roli v praktické rovině, kdy bude podporovat vnitrostátní azylové systémy
prostřednictvím informací a nástrojů.

Finalizace přepracovaného azylového balíčku zůstane výzvou vzhledem k přetrvávající
různorodosti názorů mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou
komisí.
Bude zapotřebí mechanismus, který posoudí, zda jsou ohrožena základní práva žadatelů
o azyl, kteří jsou přemisťováni do jiného členského státu EU podle nařízení Dublin II.

d

To, že migranti v neregulérní situaci jsou vystaveni vykořisťování a zneužívání, zůstane
důvodem k obavám a političtí činitelé včetně těch na úrovni EU pravděpodobně budou
věnovat zvláštní pozornost situaci osob, které nejsou přemisťovány z právních,
humanitárních nebo praktických důvodů.

ek
la

Co se týká práv migrantů v neregulérní situaci, zkušenosti získané z provádění směrnice o
sankcích vůči zaměstnavatelům ukáží, zda stávající mechanismy jsou účinné, alespoň
pokud jde o právo domáhat se zadržovaných mezd. Přijetí směrnice o sezónních
pracovnících by nekvalifikovaným pracovníkům usnadnilo migraci do EU. Tento nástroj by
mohl snížit poptávku po pracovní síle mezi osobami nelegálně pobývajícími na území
členských států EU, které jsou obvykle vystaveny riziku vykořisťování.

Př

S ohledem na integraci migrantů do společností členských států EU bude budoucí výzvou
zajistit, aby integrace byla i nadále vnímána jako obousměrný proces, potlačující
diskriminaci a zároveň uznávající přínosy rozmanitosti pro přijímající společnost. K další
podpoře integrace legálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí je nezbytné
průběžné monitorování na základě dohodnutých ukazatelů integrace, včetně oblastí
politické, kulturní a sociální účasti.
Co se týká ochrany hranic a vízové politiky, existuje zřejmé riziko, že problémy, s nimiž
se EU potýká v roce 2011, budou v následujících letech přetrvávat. Nebudou-li provedeny
změny, bude příchod velkého počtu osob na vnější hranice EU i nadále představovat
skutečnou zkoušku v oblasti dodržování základních práv. Příjezd těchto osob odhaluje
existující nedostatky ve vnitrostátních přijímacích kapacitách a poukazuje na složitost
zajišťování ochrany na hranicích a poskytování účinných mechanismů dožádání.
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Politická vůle a rozhodná opatření samy o sobě zlepší organizační kapacity. V tomto
ohledu bude nezbytný přístup k financování z prostředků EU a jejich účinné využívání
s cílem posílit přijímací kapacity v souladu se základními právy.

ře
n

Zásady základních práv, k nimž se vztahuje Schengenský hraniční kodex a vízový kodex,
bude třeba provádět v praxi. Budoucí hodnocení schengenských dohod budou muset
věnovat odpovídající pozornost uplatňování těchto zásad. Revidované nařízení o agentuře
Frontex a provádění její strategie základních práv pravděpodobně zvýší očekávání v této
oblasti.

ne
ov
ě

V oblasti vízové politiky zůstane pozornost zaměřena na otázky základních práv týkající se
ochrany údajů a soukromí. Nové systémy ostrahy hranic a ukládání osobních dat se buďto
již používají, nebo pokračuje jejich vývoj: Vízový informační systém (VIS) je prováděn,
Schengenský informační systém SIS II se připravuje, Evropská komise předložila svůj
návrh Evropského systému ostrahy hranic (Eurosur) a probíhají diskuse o koncepcích
inteligentních hranic. Takové technologické pokroky v této oblasti budou i nadále vyvolávat
závažné otázky ohledně nezbytnosti a úměrnosti shromažďovaných a ukládaných údajů a
také ohledně toho, jak ovlivňují soukromí osob, jejichž osobní údaje jsou shromažďovány
a ukládány.

V oblasti ochrany údajů bude pokračující výzvou pro orgány EU a členské státy EU
nastavení rovnováhy mezi povinnostmi z hlediska základních práv a bezpečnostními
hledisky. Probíhající diskuse ohledně směrnice o uchovávání údajů bude jedním z aspektů
této širší debaty.

ek
la

d

Orgány EU budou i nadále projednávat rámec EU v oblasti ochrany údajů. Evropská
komise předložila v lednu 2012 návrhy s cílem reformovat stávající rámec. Skládají se
z návrhu nařízení, kterým se nahrazuje směrnice o ochraně údajů z roku 1995, a návrhu
nové směrnice, který stanoví pravidla pro ochranu osobních údajů zpracovávaných pro
účely předcházení, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů a souvisejících
soudních činností.

Př

Postoj k ochraně údajů uživatelů i poskytovatelů sociálních platforem a dalších on-line
nástrojů bude i nadále vyvolávat veřejnou diskusi a je pravděpodobné, že ve stále větší
míře se jím budou zabývat soudy. Bude třeba podrobně prozkoumat dostupnost a
využívání mechanismů odškodnění, aby bylo zajištěno, že základní práva budou při
využívání nových informačních a komunikačních technologií plně dodržována.
Soudní dvůr Evropské unie se pravděpodobně bude zabývat ještě jednou další
problematickou oblastí, a to nezávislostí orgánů pro ochranu údajů.
Pokud jde o práva dítěte a ochranu dětí, rychlá ratifikace Úmluvy Rady Evropy o
předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, známé též
jako úmluva z Istanbulu, členskými státy EU by zajistila lepší ochranu pro dívky jako oběti
násilí založeného na pohlaví a pro děti, které byly svědky domácího násilí. Obdobně by
probíhající reformy systémů ochrany dětí v několika členských státech EU měly zlepšit jak
přístup k sociálním službám pro děti, tak i reakci na zprávy o násilí na dětech.
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Vliv nové směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a
proti dětské pornografii začne být patrný, jakmile bude provedena do vnitrostátních
právních předpisů. Měla by zlepšit ochranu dětí před pohlavním zneužíváním a
vykořisťováním a vést k účinnějšímu stíhání pachatelů.

ře
n

Souběžně s tím bude úsilí v boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii
na internetu i nadále vyžadovat plnou pozornost a ostražitost orgánů a institucí EU a
členských států EU.

ne
ov
ě

Děti, které jsou oběťmi obchodování s lidmi, by měly požívat vyšší úrovně ochrany s tím,
jak bude nová směrnice o předcházení obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně
obětí postupně nabývat na vlivu a rozšiřovat svůj dosah v členských státech EU.
Nařízení Rady EU o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských
a ve věcech rodičovské zodpovědnosti bude i nadále ovlivňovat způsob, jakým členské
státy EU budou přistupovat k dětem v případech mezinárodních rozvodů a rozluky rodičů. I
nadále se bude opírat o právo dětí na to, aby v těchto a dalších soudních záležitostech
byly vyslechnuty. V důsledku toho bude zvláště zajímavý probíhající vývoj, který má zajistit
soudnictví vstřícnější k dětem. Výzkum justice vstřícné k dětem provedený Evropskou
komisí a agenturou FRA poskytne vnitrostátním orgánům relevantní informace při
provádění směrnic o předcházení obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí a
o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování.

ek
la

d

V oblasti rovnosti a zákazu diskriminace se od orgánů EU, vnitrostátních soudů a
orgánů pro rovné zacházení očekává, že budou stále více uznávat a uplatňovat pojem
vícenásobné diskriminace – tento trend by umožnil politikům vypracovat opatření
upravená na míru snaze odstranit překážky, jež musejí překonávat lidé nejvíce zranitelní
diskriminací na základě několika důvodů.
Přestože hrozí další zpoždění přijetí návrhu Evropské komise na horizontální směrnici
zakazující diskriminaci mimo zaměstnání na základě sexuální orientace, věku, zdravotního
postižení a náboženského vyznání nebo víry, je velmi důležité, aby byl jeho hlavní cíl –
zahájit komplexnější boj s diskriminací – uveden do praxe.

Př

Na vnitrostátní úrovni budou legislativní opatření přijatá k plnému provádění Úmluvy OSN
o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) a k boji proti diskriminaci na základě
sexuální orientace nebo genderové identity vodítkem pro politické činitele, neboť se snaží
efektivněji bojovat proti všem formám diskriminace. Také rostoucí důraz kladený na
vnitrostátní úrovni na opatření k podpoře přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením
může zvýšit šance na více začleňující vzdělávání a samostatný život. Je však třeba dbát
na to, aby dopad hospodářské krize příliš neovlivnil poskytování služeb pro osoby se
zdravotním postižením.
Rok 2012 jako Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity bude pro
politické činitele představovat příležitost k řešení a nápravě diskriminačního zacházení a
vyloučení, jež starší lidé zažívají v některých členských státech EU.
Právní úpravy týkající se zdraví a bezpečí, bezpečnostních otázek nebo ochrany
spotřebitele, které by mohly nepříznivě ovlivnit osoby dodržující náboženské praktiky
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v souladu se svým přesvědčením, bude nutné pečlivě sledovat, aby se předešlo situacím
nepřímé diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry.

ře
n

Pokud jde o rasismus a etnickou diskriminaci, stávající strukturální nerovnosti mezi
etnickými menšinami a většinovým obyvatelstvem budou pravděpodobně přetrvávat.
K řešení této výzvy je nutné trvalé úsilí na straně politických činitelů a občanské
společnosti. Dále jsou potřebné systematičtější a komplexnější postupy sběru dat, které
zajistí lepší pochopení rozsahu a povahy etnické diskriminace a rasově motivovaného
násilí a trestné činnosti v EU.

ne
ov
ě

Prosazování stávajících právních předpisů, větší povědomí o právech a snadný přístup
k soudům a dalším orgánům zabývajícím se stížnostmi budou nadále sloužit jako klíčový
nástroj v boji proti etnické diskriminaci ve zdravotnictví, vzdělávání, zaměstnanosti a
bydlení.
Měření úspěšnosti opatření politiky v boji proti etnické diskriminaci a na podporu integrace
a sociálního začlenění znevýhodněných skupin bude vyžadovat pravidelné
shromažďování a analýzu dat pomocí ukazatelů základních práv.
Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 poskytuje Evropské unii
a jejím členským státům příležitost ke zlepšení sociálního začlenění romské populace.
Pokud budou tyto strategie úspěšné, mohou fungovat jako modely pro lepší začlenění a
integraci dalších znevýhodněných skupin do společnosti.

Př

ek
la

d

Překonání zakořeněných problémů – jako je segregace v oblasti vzdělávání nebo bydlení
– však bude vyžadovat dlouhodobé a trvalé odhodlání. Vedle vnitrostátních orgánů bude
zásadní také úloha místních a regionálních orgánů. Existuje výrazná potřeba posílit jejich
kapacity pro politiky začleňování Romů, jak zaznělo na vrcholném zasedání starostů
k otázce romských obyvatel pořádaném Radou Evropy v září 2011, které pro tento účel
schválilo zřízení Evropské aliance měst a regionů. Schopnost sledovat dopad politik
v čase a podle potřeby je upravovat bude klíčem k úspěchu strategií boje proti rasismu a
etnické diskriminaci realizovaných na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni.
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ře
n

Co se týká účasti občanů EU na demokratickém fungování Unie, patří zvýšení účasti
ve volbách EU a reforma volebního systému Evropského parlamentu nadále k výzvám,
které je třeba řešit v období do příštích voleb v roce 2014. Reformy volebních systémů na
vnitrostátní úrovni pravděpodobně také zůstanou na pořadu dne, včetně práva volit ze
zahraničí.

ne
ov
ě

Zajistit, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost hlasovat způsobem, který je
na stejné úrovni jako v případě kteréhokoli jiného občana, bude i nadále představovat
problém a výzvu v mnoha členských státech Evropské unie. Pokrok v této oblasti je ještě
naléhavější po ratifikaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) a
přijetí doporučení ke stanovení vysokých standardů v této oblasti Výborem ministrů Rady
Evropy.
Aktivní účast občanů EU na demokratickém životě EU zůstává hlavní výzvou i mimo
rámec voleb. Po spuštění Evropské občanské iniciativy dne 1. dubna 2012 by mělo být
demokratické fungování EU posíleno. Zbývá otázka, jak se občané EU chopí příležitosti,
kterou tento nástroj nabízí.

d

V oblasti přístupu k účinnému a nezávislému soudnictví zasluhují reformy zahájené
v roce 2011 pochvalu za snahu řešit zdlouhavá soudní řízení a zvýšit účinnost soudních
systémů, protože oboje bude znamenat praktičtější a účinnější přístup ke spravedlnosti na
evropské a vnitrostátní úrovni. V případě některých přijatých opatření však existuje riziko,
že omezí přístup ke spravedlnosti tím, že zavádějí nebo zvyšují překážky v přístupu
k soudům nebo jiným mechanismům odškodnění.

ek
la

Snaha o vyšší efektivitu vedla k průkopnickým počinům ve využívání nástrojů
elektronického soudnictví. Očekává se, že členské státy EU budou svou činnost v této
oblasti rozšiřovat a rozvíjet, i když je třeba opatrnosti, aby nedošlo k marginalizaci těch,
kdo nemají přístup k internetu. V roce 2011 došlo k pokroku také v oblasti právního
postavení, když se rozšířilo spektrum osob oprávněných uplatnit nárok. Také rozvoj
institucí s působností v oblasti lidských práv napomáhá tomu, aby spravedlnost byla
přístupnější. A s dalším vývojem práva EU bude nutné přizpůsobit a harmonizovat soudní
systémy členských států EU tak, aby efektivně řešily přeshraniční problémy a aby byly
zajištěny dostatečné záruky základních práv.

Př

Podíváme-li se do budoucna, bude rok 2012 rokem, kdy EU přijme opatření B plánu
posílení procesních práv v trestním řízení – písemné poučení – a v dalších opatřeních se
očekává významný pokrok. Finanční situace bude velmi pravděpodobně i nadále hrát
významnou roli v prioritách a úsilí o účinnější systém soudnictví. Trend směřující
k posilování vnitrostátních orgánů pro lidská práva a jejich úlohy jako mimosoudních
mechanismů „přístupu ke spravedlnosti“ bude s největší pravděpodobností pokračovat i
v nadcházejícím období, stejně jako tomu bude v případě úlohy kontrolních mechanismů
v rámci mezinárodních úmluv o lidských právech.
V oblasti práv obětí trestných činů by rychlá ratifikace Úmluvy Rady Evropy o
předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu (neboli
úmluvy z Istanbulu) členskými státy EU představovala významný krok při řešení
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přetrvávajících problémů v oblasti boje proti násilí páchanému na ženách, zejména
domácímu násilí.

ře
n

Ratifikace této úmluvy bude vyžadovat, aby členské státy EU přijaly právní předpisy
k zajištění účinné a okamžité ochrany žen proti opakované viktimizaci. V mnoha členských
státech EU například chybí odpovídající definice pronásledování, která je podle článku 34
úmluvy pro účinné potírání toho jevu nezbytná.

ne
ov
ě

Směrnice o předcházení obchodování s lidmi, která musí být provedena do vnitrostátních
právních předpisů do 6. dubna 2013, pravděpodobně přinese zlepšení postavení obětí
nucené práce a závažných forem pracovního vykořisťování, zatímco směrnice o sankcích
vůči zaměstnavatelům by měla podle očekávání zlepšit postavení obětí v obtížných
pracovních podmínkách.
Politický význam trestných činů motivovaných předsudky a relevantní judikatura budou
výzvou pro zákonodárce na úrovni EU i členských států. Rozdíly mezi členskými státy EU,
pokud jde o oblast působnosti ustanovení trestního práva, pravděpodobně zůstanou i
nadále značné, i přes společné závazky vyplývající z Evropské úmluvy o lidských právech,
aby byl u trestných činů v trestním řízení kladen důraz na aspekt motivace založené na
předsudcích.

d

Bude třeba přijmout právní a praktická opatření na podporu obětí, aby svou viktimizaci
orgánům hlásily a získaly v tyto orgány důvěru. Jednotlivci i skupiny ohrožené viktimizací
musí pociťovat jistotu, že orgány jsou schopny a ochotny reagovat na ohlášené trestné
činy zdvořile a profesionálně. V opačném případě budou dále trvat problémy
v překlenování propasti mezi tím, co je postihováno v zákoně, a tím, co je vyšetřováno a
stíháno v praxi.

Př

ek
la

Přijetí návrhu směrnice zavádějící minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí
trestného činu bude znamenat významný pokrok na úrovni EU, protože obětem a jejich
rodinným příslušníkům v celé EU zajistí minimální standardy. Na úrovni členských států
zlepší nová legislativa služby na podporu obětí, účast obětí v řízeních a určení zvláště
zranitelných obětí.
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Tabulka 8: Přehled monitorovacích zpráv vydaných v rámci monitorovacích postupů OSN a
Rady Evropy v roce 2011, podle zemí
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ECRML
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ECPT

UPR

CRPD

CRC-OP-SC

CRC

CAT

CEDAW

CESCR

Zprávy Rady Evropy
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AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
HR

HRC

CERD

Země

Zprávy OSN

3

2
1
2
2
3
2
3
4
1
5
3
0
1
4
2
4
0
2
2
0
2
0
2
1
2
0
2
0
52

Př

= Účast v monitorovacích cyklech v roce 2011

CERD
HRC

CESCR
CEDAW
CAT
CRC
CRC-OP-SC
CRPD
UPR
ECPT

Výbor pro odstranění všech forem rasové diskriminace
Výbor pro lidská práva (monitorovací orgán Mezinárodního paktu o
občanských a politických právech, ICCPR)
Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva
Výbor pro odstranění diskriminace žen
Výbor proti mučení
Výbor pro práva dítěte
Výbor pro práva dítěte (monitorování opčního protokolu o obchodu
s dětmi)
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Univerzální periodický přezkum
Evropská úmluva o zabránění mučení
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ECRML
FCNM
ECRI

agentura FRA, 2011; údaje získané od: orgánů OSN – http://tb.ohchr.org/default.aspx;
orgánů Rady Evropy – www.cpt.coe.int / en / states.htm,
www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp,
www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp,
www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/countrybycountry_en.asp.

Př
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d

ne
ov
ě

ře
n

Zdroj:

Odborný výbor Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
Poradní výbor pro národnostní menšiny
Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti
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Bulharsko
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Mnoho informací o Agentuře Evropské unie pro základní práva je k dispozici na
internetu. Jsou přístupné prostřednictvím domovské stránky agentury FRA na
adrese fra.europa.eu.
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Př

•

prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

Placené publikace:
•

prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Předplatné (např. roční řady Úředního věstníku Evropské unie a sbírky rozhodnutí Soudního dvora
Evropské unie):
•

u některého z prodejců Úřadu pro publikace Evropské unie
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm).
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Pro zajištění a ochranu základních práv všech osob v Evropské unii postupovala v roce 2011 EU a jejích 27 členských států
kupředu v řadě iniciativ. EU přijala klíčová legislativní a politická opatření například v oblastech ochrany obětí trestných činů,
obchodování s lidmi a integrace Romů a poprvé byla sama přímo zavázána mezinárodní úmluvou o lidských právech –
Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Různé členské státy mezi dalšími kroky reformovaly své systémy
ochrany dítěte a vyvíjely úsilí v boji proti násilí páchanému na ženách a ke zkrácení délky soudních řízení.
Výzvy však přetrvávají. Oblasti rasismu, rovnosti a zákazu diskriminace budou i nadále představovat stěžejní otázky. Rok
2012 bude klíčový i pro dokončení společného evropského azylového systému a debatu o novém rámci EU pro ochranu
údajů.
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Letošní shrnutí FRA výroční zprávy – Highlights 2011 – zaznamenává pozitivní vývoj v roce 2011 i výzvy, s nimiž se EU a její
členské státy potýkají v oblasti základních práv, přičemž vychází z objektivních, spolehlivých a srovnatelných
sociálně-právních údajů. Předkládá vybrané klíčové problémy v oblasti základních práv zahrnující tato témata: azyl,
přistěhovalectví a integrace; ochrana hranic a vízová politika; informační společnost a ochrana údajů; práva dítěte a ochrana
dětí; rovnost a zákaz diskriminace; rasismus a etnická diskriminace; účast občanů EU na demokratickém fungování Unie;
přístup k účinnému a nezávislému soudnictví; práva obětí trestných činů.

Agentura Evropské unie pro základní práva,
Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Vídeň – Rakousko
Tel. +43 (1) 580 30-0 – Fax
Email: info@fra.europa.eu – fra.europa.eu
facebook.com / fundamentalrights
linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency
twitter.com/EURightsAgency

