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Demokracia, 
mier a ľudské 
práva

Rešpektovanie 
ľudských práv – ich 
garantovanie zo strany 
štátu, dodržiavanie 
ľudských práv 
a existencia efektívneho 
mechanizmu nápravy 
v prípade ich porušenia, 
sú považované za 
jeden zo základných 
znakov demokratickej 
spoločnosti. Avšak je 
potrebné si uvedomiť, 
že vysoká úroveň 
ochrany ľudských 
práv, ktorá je dnes už 
samozrejmosťou takmer 
všade v Európe, nemusí 
byť rovnaká v iných 
častiach sveta. A tiež 
nie je samozrejmé, 
že úroveň ochrany 
ľudských práv, na ktorú 
sme si už zvykli, ostane 
taká naveky. Nie je 
možné uplatňovať si 
svoje práva bez toho, 
aby sme ich poznali, 
a aby sme poznali 
aspoň základné 
mechanizmy ich 
ochrany. Nasledujúca 
kapitola stručne 
predstaví piliere 
ochrany ľudských 
práv na európskom 
kontinente a osobitosti 
ochrany ľudských práv 
v Európskej únii.
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Ochrana ľudských práv 
v Európskej únii

Úcta k ľudským právam (1) je neodmysliteľnou súčasťou 
európskych hodnôt. Na začiatku projektu, ktorý dnes 
poznáme pod názvom Európska únia (2), však ochrana 
ľudských práv nestála v centre záujmu jeho tvorcov. 
S cieľom chrániť ľudské práva vznikla na európskom 
kontinente iná medzinárodná organizácia - Rada Európy 
(3). Všetky členské štáty Európskej únie boli a sú zároveň 
členskými štátmi Rady Európy, a teda ochrana ľudských 
práv v členských štátoch Európskej únie bola a je zabez-
pečená aj systémom ochrany ľudských práv (4) Rady 
Európy, ktorý je považovaný za jeden z najvyspelejších 
regionálnych systémov ochrany ľudských práv na svete.

Doplňujúci text:
(1) Ľudské práva
Pojem ľudské práva nie je možné jednoznačne defi -
novať. Ako najvýstižnejšia sa nám javí defi nícia ľud-
ských práv ako súboru oprávnených nárokov človeka 
voči štátu a voči ostatným ľuďom (Krejčí, 2007). V sú-
vislosti s pôvodom ľudských práv totiž bývajú uvá-
dzané spravidla dve, do značnej miery protichodné, 
teórie: prirodzenoprávna a pozitívnoprávna. Podľa 
prvej z teórií je človek jedinečná bytosť a ako taká 
sa rodí s určitými prirodzenými právami univerzál-
neho charakteru, ktoré sú neodňateľné, neporušiteľ-
né, nescudziteľné a nepremlčateľné. Tieto práva nie 
sú človeku dané štátom, ale štát ich má deklarovať 
a chrániť. Na rozdiel od prirodzenoprávnej teórie, 
podľa pozitívnoprávnej teórie štát zohráva vo vzťahu 
k ľudským právam konštitutívnu úlohu, t. j. rozhodu-
je o tom, či konkrétne práva bude garantovať, alebo 
nie. A tak hoci odkaz na prirodzený pôvod ľudských 
práv je súčasťou každého významného ľudskopráv-
neho dokumentu, prax svedčí o tom, že bez pozitív-
nej vôle štátnej moci chrániť ľudské práva o efektív-
nej ochrane ľudských práv hovoriť nemožno.

Formovanie katalógu ľudských práv je proces, ktorý 
nie je ukončený, pretože odráža vývoj ľudskej spo-
ločnosti a tá sa stále mení. Ľudské práva majú za-
bezpečiť dôstojný život človeka a jeho účasť na živo-
te spoločnosti. Množinu ľudských práv dnes už tvorí 
pomerne veľké množstvo práv a slobôd, ktoré bývajú 
rozdeľované podľa rôznych kritérií. Azda najznámejšie 
delenie v podstate kopíruje historický vývoj a triedi 
ľudské práva do troch generácií: prvú generáciu tvoria 
občianske a politické práva (ale sú do nej zaradené 

aj osobné práva, ktoré patria každému človeku bez 
ohľadu na občianstvo); druhú generáciu tvoria hos-
podárske, sociálne a kultúrne práva; tretiu generáciu 
tvoria novo sa formujúce, tzv. moderné práva.

(2) Zmluvy Európskej únie
Zmluvami Európskej únie máme na mysli súbor 
medzinárodných zmlúv, ktoré postupne uzatvori-
li členské štáty od roku 1951, a ktoré sú priebežne 
upravované a dopĺňané. Najdôležitejšími zmluvami 
sú (v chronologickom poradí od najstaršej, zvýraz-
nené sú zakladajúce zmluvy):

• Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia 
a ocele (ESUO) (prijatá v roku 1951, platná od roku 
1952)

• Rímske zmluvy: Zmluva o založení Európskeho hos-
podárskeho spoločenstva (EHS) a Zmluva o založe-
ní Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 
(EURATOM) (prijaté v roku 1957, platné od roku 1958)

• Bruselská zmluva – Zmluva o zriadení spoločnej 
Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločen-
stiev (prijatá v roku 1965, platná od roku 1967) – 
názov Európske spoločenstvá

• Jednotný európsky akt (prijatý v roku 1986, plat-
ný od roku 1987)

• Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii 
(prijatá v roku 1992, platná od roku 1993) – názov 
Európska únia

• Amsterdamská zmluva, ktorá mení zmluvu o Eu-
rópskej únii, zmluvy o založení Európskych spo-
ločenstiev a niektoré súvisiace akty (prijatá v 
roku 1997, platná od roku 1999)

• Zmluva z Nice, ktorá mení zmluvu o Európskej únii, 
zmluvy o založení Európskych spoločenstiev a nie-
ktoré súvisiace akty (prijatá v roku 2001, platná od 
roku 2003)

• Lisabonská zmluva, ktorá mení zmluvu o Európ-
skej únii a zmluvu o založení Európskeho spolo-
čenstva (prijatá v roku 2007, platná od roku 2009)

(3) Rada Európy
Medzinárodná (medzivládna) organizácia, ktorá 
vznikla v roku 1949 s cieľom chrániť a rozvíjať ľudské 
práva, demokraciu a právny štát. Sídli v Štrasburgu a 
v súčasnosti (rok 2017) združuje 47 členských štátov, 
vrátane všetkých 28 členských štátov Európskej únie. 
(Radu Európy netreba zamieňať s orgánmi Európskej 
únie – Európskou radou a Radou Európskej únie).
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Podmienkou členstva v Rade Európy je prijatie Európ-
skeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základ-
ných slobôd z roku 1950. Tento dohovor býva označo-
vaný za najdôležitejšiu medzinárodnú ľudskoprávnu 
zmluvu na európskom kontinente. Na dodržiavanie 
dohovoru dohliada Európsky súd pre ľudské práva. 
Po vyčerpaní všetkých právnych prostriedkov nápra-
vy dostupných v domovskom štáte môžu jednotlivci 
žiadať o nápravu a obrátiť so sťažnosťou na poruše-
nie ich ľudských práv garantovaných dohovorom na 
Európskom súde pre ľudské práva.

(4) Úrovne ochrany ľudských práv a systémy ochra-
ny ľudských práv
Ochrana ľudských práv by mala byť predovšetkým za-
bezpečená na národnej úrovni, t. j. každý štát by mal 
mať vlastný systém ochrany ľudských práv. Kostru ta-
kéhoto systému spravidla tvorí ústava daného štátu.

Avšak nezriedka sa vo svete vyskytujú situácie, keď 
štát nedokáže efektívne zabezpečiť ochranu ľud-
ských práv osôb, ktoré sa nachádzajú na jeho úze-
mí. (Ochrana základných ľudských práv sa vzťahuje 
nielen na občanov daného štátu, ale rovnako aj na 
cudzincov.) Vo svete sa dokonca vyskytujú situácie, 
keď štát aktívne prispieva k porušovaniu základných 
ľudských práv osôb na svojom území.

Z dôvodu nedostatočného zabezpečenia ochrany ľud-
ských práv zo strany štátu sa začala rozvíjať ochrana 
ľudských práv na medzinárodnej úrovni. Najvýznam-
nejším impulzom pre rozvoj ochrany ľudských práv na 
medzinárodnej úrovni boli udalosti, ku ktorým došlo 
počas druhej svetovej vojny, najmä holokaust.

Na medzinárodnej úrovni rozlišujeme globálny sys-
tém ochrany ľudských práv, vytvorený v rámci Orga-
nizácie Spojených národov (OSN) a regionálne sys-
témy ochrany ľudských práv: európsky – vytvorený v 
rámci Rady Európy (RE), americký – vytvorený v rámci 
Organizácie amerických štátov (OAŠ) a africký – vy-
tvorený v rámci Organizácie africkej jednoty (OAJ), 
ktorá sa transformovala na Africkú úniu (AÚ). V Ázii 
je regionálna ochrana ľudských práv inštitucionali-
zovaná na najnižšej úrovni.

Pri rozsiahlom a systematickom hrubom porušovaní 
ľudských práv (napr. genocída) má medzinárodné spo-
ločenstvo povinnosť zasiahnuť a zastaviť porušovanie 
ľudských práv – v takomto prípade hovoríme o huma-
nitárnej intervencii. (S použitím ozbrojenej sily na zasta-
venie porušovania ľudských práv musí vyjadriť súhlas 
Bezpečnostná rada – jeden z hlavných orgánov OSN.)

Spolupráca členských štátov sa postupne prehlbova-
la, a to nielen v hospodárskej oblasti, ale aj v oblasti 
politickej. Významný medzník v súvislosti s ľudskými 
právami predstavuje zavedenie občianstva Európskej 
únie. Výraznejšie sa tiež presadzovala myšlienka, že Eu-
rópska únia by mala prejavovať svoje odhodlanie reš-
pektovať a chrániť ľudské práva na celom svete, nielen 
na území svojich členských štátov.

Problematike ľudských práv tak bolo na úrovni Európskej 
únie venovanej čoraz viac pozornosti. Vo formálnej rovi-
ne sa to najvýraznejšie prejavilo prijatím osobitného ľud-
skoprávneho dokumentu s názvom Charta základných práv 
Európskej únie. Všetky hlavné inštitúcie Európskej únie (Eu-
rópsky parlament, Európska komisia, Európska rada) zohrá-
vajú pri ochrane ľudských práv dôležitú úlohu. Stále však 
platí, že najdôležitejšiu úlohu pri ochrane ľudských práv 
zohrávajú samotné členské štáty. Od roku 2007 pôsobí vo 
Viedni Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), 
ktorá poskytuje inštitúciám Európskej únie a členským štá-
tom v otázkach ľudských práv pomoc a poradenstvo.

Občianstvo Európskej únie

Každý občan niektorého z členských štátov Európskej únie 
je zároveň občanom Európskej únie. Občianstvo Európ-
skej únie dopĺňa občianstvo členského štátu, nenahrádza 
ho. Občianstvo Európskej únie bolo zavedené Zmluvou o 
Európskej únii, tzv. Maastrichtskou zmluvou.

Z občianstva Európskej únie vyplývajú pre občanov Eu-
rópskej únie tieto práva:

• sloboda pohybu a pobytu v rámci územia členských 
štátov Európskej únie

• aktívne a pasívne volebné právo (právo voliť a právo 
byť volený) vo voľbách do Európskeho parlamentu a 
vo voľbách do orgánov samosprávy v mieste pobytu

• právo na diplomatickú a konzulárnu ochranu kto-
rýmkoľvek členským štátom Európskej únie v tre-
tích krajinách (tretími krajinami sa myslia štáty, 
ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie)

• petičné právo vo vzťahu k Európskemu parlamentu a 
právo obrátiť sa so sťažnosťou na Európskeho ombud-
smana (verejného ochrancu alebo ochrankyňu práv)

• právo obrátiť sa na inštitúcie Európskej únie a prá-
vo dostať odpoveď v ktoromkoľvek z ofi ciálnych ja-
zykov Európskej únie
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• právo na prístup k dokumentom Európskeho par-
lamentu, Európskej komisie a Európskej rady (za 
určitých podmienok).

Lisabonskou zmluvou bol zavedený nový nástroj priamej 
demokracie – občianska iniciatíva. Na základe občian-
skej iniciatívy, t. j. na základe výzvy aspoň jedného mi-
lióna občanov Európskej únie z aspoň štvrtiny členských 
štátov (pričom je stanovený minimálny počet hlasov 
pre každý členský štát) má Európska komisia povinnosť 
predložiť požadovaný návrh právneho predpisu v oblas-
ti, v ktorej má Európska únia legislatívnu právomoc.

2.2. Charta základných práv Európskej únie

Odhodlanie Európskej únie chrániť ľudské práva vyús-
tilo do prijatia samostatného dokumentu venovaného 
ľudským právam. Charta základných práv Európskej 
únie bola prvýkrát slávnostne vyhlásená v roku 2000, 

ale pre inštitúcie Európskej únie a vlády členských štá-
tov sa stala právne záväzným dokumentom až s plat-
nosťou Lisabonskej zmluvy v roku 2009.

Štruktúra charty je v porovnaní s inými ľudskoprávnymi 
dokumentmi pomerne originálna – práva v nej obsiahnuté 
sú rozdelené do siedmich hláv s názvami Dôstojnosť, Slo-
body, Rovnosť, Solidarita, Občianske práva, Spravodli-
vosť a siedma hlava obsahuje všeobecné ustanovenia.

Význam charty spočíva najmä v posilnení už existujúcich sys-
témov ochrany ľudských práv, navyše ide o vskutku moderný 
dokument, pretože svojím obsahom odráža samotnú pod-
statu ľudských práv, ktoré sú odrazom vývoja spoločnosti: 
Charta základných práv Európskej únie, ktorá vznikla o pol-
storočie neskôr ako Všeobecná deklarácia ľudských práv ale-
bo Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, obsahuje aj také práva tretej generácie, ako je napr. 
ochrana osobných údajov alebo práva v oblasti bioetiky.

Zhrnutie kapitoly
V kapitole sme stručne predstavili vývoj a súčasný stav ochrany ľudských práv v Európskej únii. 
Najdôležitejší pilier medzinárodnej ochrany ľudských práv v Európe stále predstavuje systém 
vytvorený v rámci medzinárodnej organizácie Rada Európy, ktorý je rešpektovaný aj zo strany 
Európskej únie. V roku 2009 vstúpil do platnosti dokument s názvom Charta základných práv 
Európskej únie, ktorý spečatil odhodlanie členských štátov EÚ, ako aj EÚ ako celku, naďalej udr-
žiavať vysokú úroveň ochrany ľudských práv.

Kľúčové pojmy
Ľudské práva – súbor oprávnených nárokov človeka voči štátu a voči iným ľuďom. (Krejčí, 2007).

Občianstvo Európskej únie – občianstvo vyjadruje príslušnosť jednotlivca k určitej 
politickej a územnej jednotke. Občianstvo Európskej únie (zavedené Maastrichtskou 
zmluvou v roku 1992) vyjadruje, že každý občan/občianka členského štátu EÚ je zároveň 
občanom/občiankou EÚ, z čoho pre neho/pre ňu vyplývajú určité práva.

Charta základných práv Európskej únie – od roku 2009 právne záväzný katalóg základných 
práv Európskej únie.
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Otázky a úlohy:

1 Dochádza, podľa vášho názoru, 
k porušovaniu ľudských práv aj 
v Európe/na Slovensku? Ak áno, 
ktoré práva sú porušované?

Vyhľadajte aktuálne príklady 
situácií, keď štát prispieva k 
porušovaniu alebo priamo porušuje 
ľudské práva obyvateľov na svojom 
území.

2

Aktivity:

• Študenti sa rozdelia do dvoch skupín. Jedna skupina vyhľadá/dostane k dispozícii na 
naštudovanie text Všeobecnej deklarácie ľudských práv a druhá skupina text Charty 
základných práv Európskej únie. Študenti majú za úlohu identifi kovať práva deklarované v 
dokumentoch a rozdeliť ich do troch generácií. Svoje zistenia zapíšu na tabuľu/papier tak, 
aby bolo možné práva porovnať a nájsť paralely a rozdiely.

Odporúčané linky:
http://www.radaeuropy.sk/

http://www.europskaunia.sk/rada_europy

https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_sk

http://www.europskaunia.sk/europske_obcianstvo

http://ec.europa.eu/justice/citizen/

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=sk

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sk

https://europa.eu/european-union/law/treaties_sk
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