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    Charta základních práv Evropské unie ve svém Článku 25 nazvaném Práva seniorů uvádí : 

„Unie uznává a respektuje práva seniorů na důstojný život, nezávislost a účast na 

společenském a kulturním životě“.  O co se ve skutečnosti  jedná, když se zde výslovně  

hovoří o uznání a respektu k právům seniorů na důstojný život?  Všechna práva jsou 

vyjádřením určitých konkrétních zájmů, k jejichž naplnění nestačí pouze zákonná deklarace 

různé právní síly, ale práva nabývají svého smyslu teprve tehdy, pokud jsou materiálně 

naplněna, pokud zákonodárci a ti, kdo právo aplikují,  jsou si zároveň vědomi, že opravdové 

uskutečnění garancí ochrany a respektování lidské důstojnosti se může v plnosti projevit 

teprve naplněním ekonomických práv dotčených subjektů, v našem případě tedy seniorů 

v Evropské unii. Postavení každého člověka v dnešním světě a zejména v EU, kdy bylo 

odtrženo od  možnosti zajistit si prostředky pro své živobytí sám svými silami a když se  tak 

stalo ve značné míře  závislým na dodávkách všech předmětů a zdrojů pro svůj život, se 

změnilo. Důstojnost člověka se stala jaksi bezprostředně ekonomicky závislou na jeho podílu, 

který získává, přidržíme-li se osudu seniorů, ze svého důchodu. Tzv. důstojný život je dnes již 

velmi zprostředkovaný před různé přerozdělovací převody  ve společnosti. Již málo se dnes 

dotýkáme, v Evropské unii již skoro vůbec, bezprostředního vlivu člověka na získání 

prostředků k živobytí konkrétní prací produkující přímo hodnoty a zdroje obživy a dalších 

potřeb člověka. Uznává-li tedy Unie práva seniorů na důstojný život, je zde v této souvislosti 

na místě uvažovat o tom, jak je onen důstojný život seniorů v EU ekonomicky zajištěn. 

V současné době se v naší zemi často hovoří o nevyhnutelnosti důchodové reformy a mnozí 

politikové hrozí tím, že pokud k ní v krátké době nedojde, nebude za dvacet třicet let na 

důchody vůbec. Zvykli jsme si už na obvykle opakované klišé, že v důsledku demografického 

vývoje v krátké budoucnosti nebude mnoho těch, kdož  by vydělávali na důchod těch 

mnohých budoucích důchodců. K těmto stále donekonečna opakovaným frázím patrně 

přispívá  jakási soudobá „změna hodnot“, kdy stáří se jednoznačně již stalo jakousi temnou a 

nešťastnou fází lidského života, na kterou je radno v mládí ani nemyslet a v intencích užij si 

všeho, dokud jsi mlád, je třeba u nás donekonečna opakovat, že seniorů je moc, že populace 

stárne, že senioři jsou jakousi nemilou přítěží na těle dynamického mládí deroucího se vpřed. 
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Je nutné si však v této souvislosti položit vpravdě mnohé další otázky, jakých skutečných 

hodnot je mladá generace nositelkou. 

    V současné době celosvětové hospodářské krize jsou otázky po postavení seniorů ve 

společnosti a zajištění jejich důstojného života ještě naléhavější, neboť se zvyšuje tlak na 

omezování tzv. mandatorních tedy ze zákona plynoucích povinných výdajů státu. Mezi tyto 

výdaje patří též nemalé výdaje  na různé sociální dávky ale také starobní důchody. Je vážným 

problémem, když se stále opakuje, že seniorů je u nás mnoho, aby se ona důchodová reforma 

nedotkla seniorů spíše negativně v tom smyslu, že by se nehledaly opravdové komplikované 

cesty kvalitní reformy důchodového systému, ale pouze začalo „šetřit“,  protože když je 

důchodců mnoho, dá se na nich také více ušetřit. Nakonec,  viděno očima vysoké politiky,  

jedná se v případě seniorů  též o skupinu poměrně bezbrannou, zranitelnou, unavenou a 

nebojovnou, která má už mnohé za sebou a také může patrně  mnohé ještě vydržet, aniž ještě 

mohla jakkoli vůbec naplnit obsah slov – důstojný život. Mandatorními výdaji jsou však též 

povinné platby mnohým státním úředníkům a poslancům, které – zejména platy poslanců -  

budí v obecném lidu českém  mnoho vášní. Aniž bych se zde cítila povolána hodnotit 

množství, nepostradatelnost a kvalitu práce poslanců českého parlamentu, právě v době 

současné hospodářské krize by nebylo od věci, zejména když EU přiznává seniorům právo na 

jejich důstojný život, podívat se trochu zblízka na ohodnocení poslance a důchod běžného 

českého seniora. Jsou-li zákony EU, jak bude blíže popsáno v dalším textu, plny étosu 

vznešených deklarací základních práv, právních záruk, svobod, rovnosti, solidarity a mírové 

budoucnosti založené na společných hodnotách, pak kdy jindy než v době krize by  se měly 

uplatnit principy vzájemné solidarity, by pravděpodobně mělo býti přihlédnuto ke 

spravedlivějšímu rozdělování těchto tzv. mandatorních výdajů. Má-li být zajištěn důstojný 

život seniorů, pak by měly být dány jejich důchody do širší souvislosti a též srovnání 

z hlediska důstojného života s požitky poslanců, úředníků a všech těch, kteří jsou vypláceni 

z tzv. mandatorních, tedy povinných výdajů státu. 

    Dále, pokud  se v dnešní době stále hovoří o tom, že důchodců je hodně a těch, kdo na ně 

vydělávají  málo, rozhodně tyto argumenty nijak nesvědčí o v mnoha právních dokumentech 

EU proklamované mezigenerační solidaritě a ochotě k zajištění práva na důstojný život 

seniorů, ale spíše o opaku. A pak, tyto argumenty nejsou patrně vůbec korektní, protože 

kvantifikuje-li se takto vztah zaměstnanců pracujících na důchody seniorů, je nutné v této 

souvislosti též uvést, že kdysi šil švec jedny boty třeba týden, dnes BAŤA vyrobí v jedné 

továrně za den řekněme tisíc párů bot  a použije k tomu minimum pracovní síly. Dále většina 

zaměstnanců se dnes přesunula do tzv. terciární sféry a nic nevyrábí.  Z těchto všech důvodů 
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je nepřesné a velmi nekorektní používat zavádějící argumenty o počtu osob vydělávajících  na 

důchody. Tyto argumenty v rozporu s exaltovanými deklaracemi a dalšími právními akty 

Evropské unie spíše rozněcují mezigenerační řevnivost než by prohlubovaly a podporovaly 

mezigenerační solidaritu zaručující práva seniorů na důstojný život, respekt k jejich právům a 

zajištění jejich účasti na společenském a kulturním životě. Je zde též na místě klást si otázku 

prognózy lidských práv, tedy v této souvislosti práv seniorů v Evropské unii. Otázka, jak 

budou lidská práva zaručena subjektům těchto práv natolik, aby se z nich nestaly objekty

různých zájmů mezinárodních institucí a korporací, je však otázkou zásadní. Skončilo v tomto 

smyslu období, kdy i mezinárodní právní vztahy byly výlučně záležitostí daného státu. Nyní 

se svět nachází v procesu integrace a tzv. globalizace, kdy se občan může dovolávat práva 

mimo území svého vlastního státu. V současné době dochází v důsledku výše uvedených jevů 

ke globalizaci  práv člověka a internacionalizaci těchto práv, tedy jevu, kdy lidská práva jaksi 

volně vyplula do širokých vod mezinárodního práva. V současné době se rodí nová generace 

lidských práv. Lidská práva jsou proměňována obsahově, protože svět se v důsledku nových 

informačních technologií změnil, že právní hodnoty, které obstály ve 20. století se dnes již 

nemohou uplatnit (dnešní práva na informace, ochrana práv uživatelů telekomunikačních sítí, 

ochrana práv spotřebitelů, apod.) Dále se v současné době  jedná též o formulaci zcela nových 

dříve neznámých práv, souvisejících kupříkladu s ekologickou problematikou. Stejně tak výše 

uvedené platí o právech seniorů, která jak  uvidíme, jsou přímo výslovně zmiňována 

v základních lidskoprávních dokumentech EU. Je zřejmé, že v dnešní době bezvýhradní moci 

peněz je nanejvýš nutné kompenzovat tuto moc alespoň závaznými a právně vynutitelnými 

právními zárukami vzájemné solidarity mezi generacemi, zárukami zajištění důstojného 

života pro seniory a jejich účasti na životě společnosti. V souvislosti s právy seniorů v EU je 

nutné si položit též otázky, jaké jsou tendence vývoje sociálních systémů v EU, zda se naplní 

tendence, o kterých je v poslední době často slyšet z médií o omezování sociálního státu, což 

by se samozřejmě dotklo právního a z toho vyplývajícího ekonomického postavení seniorů 

v Evropě. Je nutné klást si otázky, co by onen odklon od sociálního státu znamenal, jaký 

vývoj by to Evropě přineslo, zda posilováním těchto tendencí se podaří zachovat sociální 

rovnováhu a sociální smír, který je jistě rozhodujícím faktorem k udržení Evropské unie jako 

takové a evropského kontinentu jakožto části zeměkoule, kdy dávno zrozená sociální práva 

jejích obyvatel vždy měla své nezastupitelné místo. 
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Právní základ EU.

      V souvislosti se zpracováváním právního postavení seniorů v Evropské Unii je třeba se 

alespoň stručně zmínit základní právní rámec a smlouvy, kterými stojí a padá každý právní 

stát, v tomto případě tedy nový útvar v rámci Evropy Evropská unie. Všechny činnosti tohoto 

útvaru vyvěrají ze smluv, které jsou, jak je psáno, dobrovolně a demokraticky sjednávány 

všemi členskými státy. Smlouvy, které byly podepsány dříve, byly časem měněny  a 

aktualizovány,  jednak z důvodů posunu společenského vývoje a dále pak i z důvodu 

rozšiřování Unie o nové členy. Zakládající smlouvy byly  měněny v souvislosti  s přístupem 

nových členských států v roce 1973 (Dánsko, Irsko a Spojené království), v roce 1981 

(Řecko), v roce 1986 (Španělsko a Portugalsko), v roce 1995 (Rakousko, Finsko, Švédsko), 

v roce 2004 (Česká republika, Kypr, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, 

Slovensko,  Slovinsko) a nejposledněji v roce 2007 (Bulharsko, Rumunsko).

Právní základ, na němž stojí celá Evropská unie, tvoří základní smlouvy  Evropské unie, 

kterými jsou :

- Pařížská smlouva, která byla uzavřena v roce 1951 a v účinnost vstoupila v roce 1952

- Římské smlouvy, uzavřená v roce 1957, v účinnosti od roku 1958

- Slučovací smlouva, uzavřená v roce 1965, v účinnosti od roku 1967

- Maastrichtská smlouva, uzavřená v roce 1992, v účinnosti od roku 1993

- Amsterodamská smlouva, uzavřená v roce 1997, v účinnosti od roku 1999

- Niceská smlouva, uzavřena v roce 2001, v účinnosti je od roku 2003

- Smlouva o ústavě pro Evropu z roku 2003, nebyla přijata

- Lisabonská smlouva (též Reformní smlouva) z roku 2007

1) Pařížská smlouva byla zakládající smlouvou Evropského společenství uhlí a oceli 

(ESUO). Její účinnost vypršela 23. července 2002 a celá agenda ESUO byla následně 

na základě  Smlouvy z Nice převedena na Evropské společenství.

2) Římské smlouvy je souhrnný název pro dvě smlouvy, které byly podepsány 25. března 

1957 v Římě. Jednalo se o smlouvu zakládající Evropské hospodářské společenství 

(EHS) a smlouvu zakládající Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). 

Římské smlouvy byly základem pro pozdější evropskou integraci. Signatářskými státy 

byly v roce Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a 

Nizozemsko.

3) Slučovací smlouva, též nazývaná Smlouva o Evropských společenstvích, oficiálně 

Smlouva o zřízení společné Rady a společné Komise Evropských společenství  byla 

podepsána  8. dubna 1965. Tato smlouva sloučila orgány již existujících tří 
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evropských společenství (EHS, ESUO a EURATOM. Pro evropské státy sdružené 

v tomto společenství se napříště začal používat název Evropské společenství. 

4) Maastrichtská smlouva neboli Smlouva o Evropské unii byla podepsána v Maastrichtu 

dne 7. února 1992. Tato smlouva změnila název Evropského společenství na  stávající 

název Evropská unie. Smlouva dala vznik Evropské unii jako dokonalejší formě 

evropské integrace. Unii nepojala jako mezinárodní organizaci, ale jako  zvláštní 

formu zastřešení tří evropských společenství, jak je uvedeno výše v bodu 3) a dvou 

nových nekomunitárních oblastí spolupráce. Na základě této smlouvy byly zavedeny 

nové formy mezivládní spolupráce členských zemí, zejména v oblasti společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky a spolupráce  v oblasti justice a vnitřní bezpečnosti. 

Přidáním mezivládní spolupráce ke stávajícímu modelu společenství  na základě 

Maastrichtské smlouvy se vytvořila nová politická i hospodářská struktura sestávající 

ze tří pilířů. V souvislosti s naší problematikou je zde na místě již uvést, že ve 

smlouvě se zavádí pojem občanství Evropské unie s novými právy evropských občanů 

a klade se zde nový důraz na ekonomickou a sociální soudržnost Evropské unie. 

5) Amsterodamská smlouva byla podepsána 2. října 1997. Kromě nových opatření, která 

se týkala  orgánů, hlasování v Radě EU, počtu poslanců v Evropském parlamentu,  

bylo touto smlouvou zakotvena pravomoc Evropské rady, která napříště mohla označit 

členský stát, který se nebude řídit základními zásadami EU. Takovémuto státu  mohla 

být na základě této smlouvy pozastavena  některá práva, zejména právo hlasování 

v Radě EU. 

Zrození Lisabonské smlouvy.

Na tomto místě bychom chtěli stručně pojednat o tom, jak se pozvolna rodila Lisabonská 

smlouva, jejíž text vychází ze Smlouvy o Ústavě pro Evropu, kterou měla být Evropská unie 

připravena na požadavky budoucnosti. Jednak se  měla EU Smlouvou o Ústavě  připravit na 

rozšíření Evropské unie o 12 členských států k 1. květnu 2004. V rámci tohoto procesu  měly 

být především vymezeny  kompetence mezi Evropskou unií a členskými státy, dále  stanoven 

statut Charty základních lidských práv Evropské unie a posouzena role národních parlamentů 

v evropském strukturálním systému a zjednodušeny smlouvy, jimiž se EU řídí, aby byly 

napříště srozumitelnější  vzrůstajícímu počtu členských států. Smlouva o Ústavě  pro Evropu 

byla podepsána dne 29. října 2004. K její účinnosti je však nezbytná ratifikace všemi 

členskými státy podle příslušných ústavně právních předpisů těchto států. V některých státech 

je k přijetí této smlouvy nutné referendum, jak třeba v Irsku, někde je nutné referendum pouze 
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za splnění určitých předpokladů, např. v Dánsku za předpokladu, že není k souhlasu se 

smlouvou dosažena pětišestinová většina v parlamentu.  Smlouva pro Evropu ztroskotala 

v první fázi i ve Francii i Nizozemí. Příčiny tohoto ztroskotání jsou poněkud nejasné, i když 

rámcově jsou vykládány tak, že termín „ústava“, který se nachází nejen v názvu Smlouvy ale 

je Smlouvou též užíván,  vystrašil členské státy resp. zejména voličstvo těchto zemí v 

referendech v tom smyslu, že na základě této smlouvy přijetím dikce „ústava pro Evropu“ by 

mohlo dojít k jakýmsi nevítaným integračním tlakům a tendencím. Po neúspěšných 

referendech ve Francii a Nizozemí se v některých státech pokračovalo v ratifikačním procesu, 

při čemž některé státy ratifikační proces přerušily. V roce 2005 vyšlo Prohlášení šéfů států a 

vlád členských států  Evropské Unie k ratifikaci smlouvy o ústavě pro Evropu. Na evropské 

Radě bylo dohodnuto v reakci na nevoli členských států souhlasit s „ústavou“ EU a konkrétně 

v reakci na „neúspěšná referenda“ ve Francii a Holandsku, že bude zahájena  tzv. reflexivní 

fáze. Nemohu si v této chvíli dovolit nevyjádřit jisté obavy v kontextu s touto prací 

pojednávající o seniorech a zajištění jejich práv v EU, které vyplývají z procesu přijímání 

základních zákonů Unie. Je-li tedy základní zákon přijímán tak, že v případě, že nezískal 

většinu podle platných zákonů příslušného členského státu, je zavedena tzv. reflexivní fáze, 

vzbuzuje to mnohé pochybnosti o způsobu přijímání základních evropských dokumentů.  Táži 

se, majíc na hlavním zřeteli práva seniorů v EU,  je vůbec přípustné, aby smlouvy byly 

schvalovány takovýmto způsobem? Co se má odehrát v oné reflexivní fázi, která má zřejmě 

posléze vést ke schválení Smlouvy o evropské Ústavě? Reflexe znamená zpětný obrat mysli 

k sobě samé, k vnitřním obsahům a filosofičtěji viděno, též nalezení hlubokého ponaučení se 

z těchto obsahů. Jaké poučení si tedy má Evropská unie odnést v sobě samé naoktrojované 

reflexivní fázi? Jistě je v pořádku použít termín neúspěšné referendum z hlediska zájmů 

Evropské unie. Pokud by ovšem toto referendum opravdu znamenalo, že odpovědní činitelé 

dané členské země budou výsledek referenda ctít a pokládat jej pro určité období za závazný, 

je dikce neúspěšné referendum poněkud nešťastná. Evropská unie by neměla být přece nic 

více než materializovaná vůle evropských občanů sdružených v EU sdílet a konkrétně na 

určitém území naplňovat a žít společné hodnoty. Co vůbec v kontextu oné krátké reflexivní 

fáze znamená dikce neúspěšné referendum? Mnoho občanů Unie si v oné reflexivní fázi poté, 

co Irové 12. června 2008 neratifikovali Lisabonskou smlouvu, položilo otázku, jak dlouhá má 

být ona reflexivní fáze a co má být jejím obsahem? Závěr irské ústavní diskuze o ratifikaci 

Lisabonské smlouvy a též patrně závěr oné reflexivní fáze v Irsku rázně ukončil irský premiér 

na prosincovém zasedání Evropské rady, když vyhlásil plán  zopakovat referendum o 

Lisabonské smlouvě na podzim r. 2009. 
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     V roce 2007 bylo tedy dosaženo jednoty ohledně mandátu pro mezivládní konferenci, 

která měla připravit tzv. reformní smlouvu rozvíjející existující smlouvy, při čemž Smlouva o 

Evropské unii si měla zachovat svůj název a Smlouva o Evropských společenstvích se měla 

přejmenovat na Smlouvu o  fungování Evropské unie. Následovalo přijetí určitých 

kompromisů, které si vynutily zejména Velká Británie a Polsko. 13. prosince 2007 byla pak 

Lisabonská smlouva, která se nyní oficiálně nazývá Smlouva o změně smlouvy o Evropské 

unii a Smlouvy o založení Evropských společenství, podepsána.  Část evropských politiků 

následně konstatovala, že podstata Ústavní smlouvy byla zachována, odpůrcům Ústavní 

smlouvy, mezi něž se řadí český prezident Václav Klaus, tvrdí, že došlo jen ke změnám 

kosmetickým, které se základním způsobem nevypořádaly se vztahy a kompetencemi mezi 

EU a jednotlivými členskými státy, tedy že ona výše uvedená reflexe  v postatě znamenala jen 

to, že bude opuštěna koncepce Ústavy resp. v konečném mírně přehnaném výsledku, že bude 

opuštěno slovo ústava, však věcný obsah až na drobné úpravy vyšel změněn jen málo. Je tedy 

výsledkem oné reflexivní fáze stav o kterém píše ve své stati o Ústavě Evropské unie po 

ztroskotání Ústavní smlouvy prof. dr. Rudolf Streinz toto: „Tím je Lisabonská smlouva, ve 

srovnání se Smlouvou o Ústavě pro Evropu, z velké části jen starým vínem v nových sudech. 

Významné jsou však nové sudy, do kterých byl přelit obsah. Úkol ústavního konceptu a 

pojmu ústavy ukazuje základní změnu v chápání integrace, která je poplatná obavám 

členských států a jejich občanů ohledně přeměny v evropský stát, jako například federace.“ 

Řečeno doslovně slovy Lukášova evangelia : „Nikdo nedává mladé víno do starých měchů; 

jinak mladé víno roztrhne měchy a vyteče a měchy přijdou nazmar.“ 

     Jisté je, že reformní Lisabonská smlouva se od zamítnuté ústavy liší hlavně formou, nikoli 

podstatou. Téměř veškeré změny, které přinášela ústava, jsou i ve smlouvě reformní. Změny, 

které přináší reformní Lisabonská smlouva, mají spíše symbolický charakter a je jimi 

zejména, že bylo vypuštěno slůvko ústava, nově zřízená funkce ministra zahraničí EU (Union 

Foreign Affairs Minister) byla přejmenována na Vysokého představitele EU pro zahraniční 

věci a bezpečnostní politiku (High Representative of the Union for Foreign Affairs and 

Security Policy), aniž by se cokoli změnilo na jeho kompetencích a charakteru jeho funkce, 

dále právní předpisy EU se nenazývají zákony, ale bude se nadále používat dosavadní 

označení nařízení a směrnice a reformní smlouva nezmiňuje  společné symboly EU (vlajku, 

hymnu, heslo, evropský den). Rétoricky a formálně je v podobě ještě všemi zeměmi nepřijaté 

Lisabonské smlouvy momentálně proces vytvoření jakési základní evropské smlouvy 

dovršen. Znepokojivou otázkou však zůstává, jak bude dále pokračovat naplňování dalšího  
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procesu, a to naplňování liter smlouvy, která i když má charakter zákona základního, přesto 

obsahuje celou řadu konkrétních ustanovení, která kdyby se opravdu reálně proměnila 

z rétoriky a deklarací v život, mohla by být i pro evropské seniory - dnes již nemalou a 

rostoucí část evropských obyvatel -  přínosem. 

Charta základních lidských práv.

   Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, ke které přistoupila EU, se stala 

součástí českého právního řádu na základě podpisu České a Slovenské federativní republiky 

ze dne 21. února 1991 v Madridu. V souvislosti se základními právy seniorů je v úmluvě, 

která se odvolává na Všeobecnou deklaraci lidských práv vyhlášenou Valným shromážděním 

OSN 10. prosince 1948,  konstatováno, že  cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi 

jejími členy  a že jedním ze způsobů, jak se má tento cíl uskutečňovat, je ochrana a další 

rozvoj  lidských práv a základních svobod.  Úmluva mnohostranně ujišťuje své adresáty o 

tom, že vlády, Členové Rady Evropy,  potvrzují svou hlubokou víru v základní svobody, které 

jsou základem spravedlnosti a míru ve světě a které jsou jedině zajištěny účinnou politickou 

demokracií a společným pojetím a dodržováním lidských práv.  Kromě mnoha dalších 

vznosných a deklarativních výroků ohledně víry ve spravedlnost a demokracii úmluva ve 

vztahu k seniorům, kteří jistě velmi potřebují, aby se s nimi zacházelo navýsost citlivě a 

spravedlivě, obsahuje tato konkrétní ustanovení. Strany úmluvy přiznávají každému tato 

práva a svobody.  Právo každého člověka na život, které  je chráněno zákonem, právo na 

svobodu a osobní bezpečnost, právo na spravedlivý proces. Zde v souvislosti s českou realitou 

je zajímavé zmínit, že každý má právo krom toho, aby jeho případná soudní  pře byla 

vyřešena  spravedlivě, též na přiměřenost lhůty, v níž je o ní rozhodnuto. V souvislosti s právy 

seniorů v sociálních ústavech, domovech důchodců a penzionů pro seniory zde sluší též uvésti 

právo na respektování rodinného a soukromého života, ochranu obydlí a korespondence. 

Dlužno zde říci, že prostřednictvím zákona o sociálních službách a přijetím standardů 

sociálních služeb v České republice byla tato základní občanská práva  z olympských výšin 

ústav a mezinárodních deklarací přitažena k zemi a proměněna poněkud více v reálný stav. 

Úmluvou je dále zajištěna svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, což se zajisté 

více než seniorů v ČR týká těch zemí EU, které jsou méně ateistické než je tomu u nás. Tato 

svoboda zahrnuje podle úmluvy svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, 

svobodu projevovat své náboženské vyznání a přesvědčení, a to veřejně či soukromě, 

bohoslužbou, vyučováním či prováděním náboženských úkonů a zachováváním obřadů.  

Případná omezení těchto svobod, která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu 
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veřejné bezpečnosti, pořádku, zdraví a morálky či ochrany práv a svobod jiných, jsou 

přípustná pouze podle zákona. V úmluvě je též obsaženo právo na sdružování a svoboda 

shromažďování. Každý člověk má právo sdružovat se s jinými, právo zakládat na obranu 

svých zájmů odbory a vstupovat do nich. Senioři mohou tedy na obranu svých zájmů podle 

úmluvy zakládat různá sdružení a spolky, při čemž není do budoucna vyloučeno, že by tato 

práva se vzrůstajícím počtem seniorů a  jejich „právní síle“ v Evropské unii mohla být 

opravdu reálně využívána. To však za předpokladu, že vývoj Evropy a světa půjde skutečně 

v duchu velkého étosu v této práci pojednaných  smluv a deklarací  v zájmu člověka a 

vládnoucí elity si v tomto čase nevyhnutelného vyčerpání  všech zdrojů uvědomí, že jsme 

všichni na jedné lodi a že s koncem světa resp. koncem toho špatného  paradigmatu světa by 

skončily i ony.  Na právo shromažďovací a sdružovací  navazuje ustanovení úmluvy o právu 

na účinné opravné prostředky, kde je řečeno, že práva a svobody přiznaná touto úmluvou, 

která byla porušena, musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem. 

V neposlední řadě v souvislosti s právy seniorů v EU obsahuje úmluva ve svém čl. 14 též 

zákaz diskriminace, podle kterého nikdo nesmí být nikdo diskriminován při realizaci práv 

přiznaných úmluvou, a to z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství, politického 

nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 

menšině a z důvodu majetku. Dále je zde formulace, že nikdo nesmí být diskriminován  

z důvodu jiného postavení. Zde si lze jistě bez obtíží dosadit dikci z důvodu věku. 

Iniciativy OSN.

  Za posledních 50 let vzrostla průměrná délka života o 20 let a zároveň poklesla porodnost. 

V důsledku těchto faktorů se zvyšuje počet starších a starých lidí. I když je dlužno říci, že 

tempo stárnutí se v jednotlivých zemích od sebe značně liší. Pro Evropu, která je předmětem 

této práce, platí bezvýhradně, že se počet seniorů zvyšuje a také se zvyšuje střední délka 

života. Stárnutí populace nese s sebou nové problémy; však také nové výzvy a nové 

příležitosti.V reakci na celkové stárnutí populace zahájila OSN několik iniciativ. V roce 1982 

se ve Vídni konalo Světové shromáždění o problematice stárnutí, které přijalo Mezinárodní 

akční plán pro problematiku stárnutí, který následně schválilo Valné shromáždění OSN. Plán 

doporučuje zúčastněným zemím  přijetí opatření v oblastech jako je zajištění příjmů, zdraví, 

výživa, bydlení, vzdělávání a sociální zaopatření. V roce 1991 byly schváleny Principy OSN 

pro starší osoby. Tento akt schválený Valným shromážděním vytváří univerzální základ pro 

definici statutu starších osob v oblastech, kterými jsou nezávislost, účast, uspokojení a 

respektování důstojnosti starších osob.  V roce 1992 byla čtyři plenární zasedání Valného 
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shromáždění vyhrazena pro konání Mezinárodní konference  o stárnutí. Konference přijala 

Proklamaci o stárnutí. Rok 1999 byl vyhlášen Mezinárodním rokem starších osob.  Dále 

Valné shromáždění přijalo globální cíle, kterých má být dosaženo ve věci stárnutí populace do 

roku 2001. Byly vymezeny čtyři základní oblasti zájmu, kterými jsou : postavení starších 

osob, celoživotní rozvoj, mezigenerační vztahy,  vztah mezi rozvojem a stárnutím populace. 

Sjednocujícím tématem se stalo heslo Společnost pro všechny věkové kategorie. V roce 1997 

předložil generální tajemník OSN koncept týkající se postavení starších lidí a Operační rámec 

pro činnost v této oblasti na úrovni jednotlivých států. 

Charta základních práv Evropské unie. 

   Charta základních práv EU někdy označovaná též jako Evropská listina práva neměla 

vytvořit novou koncepci lidských práv. Jejím posláním má být potvrzení práv vyplývajících 

z ústavních tradic členských států a jejich mezinárodních závazků, ze smluv zakládajících ES 

a EU, ze sociálních chart ES a EU a z judikatury Evropského soudního dvora a Evropského 

soudu pro lidská práva. Charta se měla stát jasným a platným katalogem lidských práv 

platným v EU, který by neměl nahradit systémy ochrany lidských práv v jednotlivých 

členských zemích. Charta by se měla stát jakousi primární garancí  dodržování lidských práv 

v jednotlivých státech EU. První kapitola Charty se nazývá Důstojnost. Netřeba zde mnoho 

hovořit o tom, jak principiálně se tato hodnota dotýká postavení seniora. Je řečeno, že lidská 

důstojnost je nedotknutelná, musí být respektována a ochráněna. Dále je zde kromě práva na 

život rozvedeno seniorů se bezprostředně týkající právo na osobní integritu, čímž se myslí 

respekt k tělesné a duševní integritě každého člověka. Zvláštní zřetel je zde položen na 

respektování lidské integrity v lékařství a v biologii. V kapitole druhé jsou pak vymezeny, 

pokud se týká seniorů, práva na svobodu a osobní bezpečnost, ochranu osobních údajů a 

právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. V souvislosti s právy seniorů je 

zde na místě též zmínit svobodu shromažďovací a sdružovací, které by mohly být využity při 

ochraně nějakých konkrétních zájmů skupin seniorů. Kapitola III. Charty pak se nazývá 

Rovnost. Principy rovnosti jsou formulovány z našeho pojednávaného hlediska  jako zákaz 

diskriminace a  rovnost mezi muži a ženami. Zakazuje se každá diskriminace, a to 

z jakéhokoli důvodu, např. z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního 

původu, genetických rysů, jazyka náboženského vyznání, politického nebo jiného 

přesvědčení, majetku, rodu, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Zákonodárce 

zde, když uvozoval, čeho se týká zákaz diskriminace, použit slůvko například. Tím chtěl 

vyjádřit, že rozhodně okruh diskriminace není taxativně uzavřen, ale zákaz diskriminace se 
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může vztahovat na širší okruh případného negativního chování či postoje. V Článku 25 

Kapitoly III. pak jsou exp. verbis výslovně názvem vymezena Práva seniorů, když je psáno : 

„Unie uznává práva seniorů na důstojný život, nezávislost a účast na společenském a 

kulturním životě“. Článek 26 s názvem Integrace postižených pak vyjadřuje,  že Unie uznává 

a respektuje právo postižených na opatření, která jim mají zajistit nezávislost, společenskou a 

profesní integraci a účast na životě společnosti. Pod ochranou Charty je rodinný a osobní 

život, když je řečeno, že rodina musí být chráněna jak právně, tak i hospodářsky a sociálně. 

Seniorů v EU se dotýká též článek Charty a názvem Sociální zabezpečení a sociální výpomoc. 

V této souvislosti Unie uznává a respektuje právo na sociální dávky a služby zajišťující 

ochranu v nemoci, dále v závislosti a výslovně též ve stáří, a to v souladu s postupy 

stanovenými právem Společenství a zákony a praxí jednotlivých států. Každý obyvatel EU má 

právo na sociální dávky.  Dále je Chartou stanoveno, že v zájmu boje vylučování ze 

společnosti, kam si lze dosadit též vylučování na základě věku, a v zájmu boje proti chudobě 

Unie uznává a respektuje právo na sociální výpomoc a na pomoc při bydlení. Zároveň jsou 

v těchto ustanoveních Charty EU obsaženy záruky spočívající v konstatování, aby se všem, 

kdož jsou bez dostatečných prostředků, zajistila slušná existence, a to v souladu s právem 

Společenství a se zákony a praxí jednotlivých členských států. V souladu s právním 

postavením seniorů v EU jsou též ta ustanovení Charty, která pojednávají o ochraně zdraví. 

Každý člověk má za podmínek  stanovených zákony svého státu právo na preventivní 

zdravotní péči a lékařské ošetření, při čemž je výslovně uvedeno, že musí být zajištěna vysoká 

úroveň ochrany lidského zdraví.  Chartou je též zajištěna ochrana životního prostředí 

v souladu se zásadou udržitelného rozvoje a v neposlední řadě též ochrana spotřebitele. Mezi 

práva občanů, tedy též práva seniorů, která jsou zajištěna Chartou patří právo volit a 

kandidovat do Evropského parlamentu, právo volit a kandidovat v komunálních volbách ve 

svém členském státu, ve kterém občan bydlí, právo na dobrou správu, které spočívá tom, aby 

instituce a orgány Unie rozhodovaly o záležitostech občana nestranně, spravedlivě a 

v přiměřené lhůtě. Každý občan Unie má pak právo předložit v případě zjištění nesprávností 

v činnosti institucí nebo orgánů EU svou při evropskému ombudsmanovi, stejně tak jako má 

právo předkládat Evropskému parlamentu petice. Stejně tak je občanovi přiznáno právo na 

účinnou právní ochranu a na spravedlivý proces. Zde je nutné v souvislosti s právy seniorů 

zmínit konkrétní záruku stanovenou Chartou spočívající v tom, že právní pomoci se musí 

dostat i těm  nemajetným, kteří nedisponují dostatečnými prostředky, je-li tato pomoc 

nezbytná k zajištění jejich účinného přístupu ke spravedlnosti. 
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Lisabonská smlouva

(Smlouva o Evropské Unii a Smlouva o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské 

smlouvy.)

     Právní postavení všech občanů Evropské unie, tedy též práva seniorů jsou  rozpracována 

jednak ve Smlouvě o Evropské unii a dále ve Smlouvě o fungování Evropské unie ve 

znění Lisabonské smlouvy, ke které bude při zpracování této práce především přihlédnuto.  

    Čl. 1 Smlouvy o EU (ve znění Lisabonské smlouvy) exp. verbis obsahuje ustanovení, že 

Unie nahrazuje Evropské společenství a je jeho nástupkyní. Lisabonská smlouva pozměňující 

Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství byla tedy, jak je 

výše uvedeno, podepsána v Lisabonu dne 13. prosince 2007 zástupci 27 členských států. 

Smlouva měla být ratifikována  členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy a měla 

vstoupit v účinnost dnem 1. ledna 2009; to však za předpokladu, že budou uloženy všechny 

ratifikační listiny, nebo pokud se tak nestane,  (dnes již víme více o osudu přijímání 

Lisabonské smlouvy, že se tak nestalo),  tak prvním dnem měsíce, který bude následovat po 

uložení poslední ratifikační listiny. Lisabonská smlouva je shodně jak ze strany svých kritiků 

tak ze strany jejích příznivců víceméně chápána jako Ústavní smlouva. Často bývá 

označována též jako Reformní smlouva.  Lisabonská smlouva zavádí jednotné užívání pojmu 

Unie. Lisabonskou smlouvu tvoří, jak je výše již řečeno,   dvě základní části, a to jedna část 

obsahuje znění změn Smlouvy o EU a druhá obsahuje znění změn o ES včetně jejího 

přejmenování na Smlouvu o fungování Evropské unie.  Lisabonská smlouva se tak úzkostlivě 

vyhýbá termínu ústava, neobsahuje žádný článek, který by zmiňoval symboly EU, hymnu EU, 

vlajku EU, apod. Jak jsme viděli v politických diskuzích  u nás i v dalších evropských zemích 

vyvolaly právě  tyto pojmy obavy z toho, že by EU mohla převzít více pravomocí, než by 

jednotliví členové chtěli připustit. Přesto se v Čl. 6 Hlavy I. Smlouvy o Evropské unii ve 

znění Lisabonské smlouvy   praví, že Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené 

v Listině základních práv Evropské unie, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy (myšleny 

jsou zde, jak je výše uvedeno, Smlouva o EU a Smlouva o fungování EU ve znění Lisabonské 

smlouvy).  V souvislosti s důrazem na právní postavení seniorů v EU budiž tedy řečeno, že 

každý občan EU tedy i její senior  má svá občanská práva zaručena ve vnitrostátních 

dokumentech země, které je státním občanem,  a  též v Listině základních práv EU. Článek 6 

odst. 3. Smlouvy o EU (dále též Smlouvy) pak zaručuje všem občanům včetně seniorů 

základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod  a 

která vyplývají, jak je psáno,  z ústavních tradic společných všem státům. Tato základní práva 

a svobody podle dikce Smlouvy v čl. 6 tvoří obecné zásady práva Unie.  Již v samotné 
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preambuli  resp. počáteční deklaraci Smlouvy o Evropské unii (ve znění Lisabonské 

smlouvy), která celou smlouvu uvozuje, jsou obsažena prohlášení, která se bezprostředně 

dotýkají též seniorů, když hovoří o rovnosti, svobodě, úctě k lidským právům, sociálním 

právům a zásadám právního  státu. Na základě Protokolu k čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské 

unii o přistoupení Unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod se 

smluvní strany dohodly na přistoupení k uvedené úmluvě, o které je stručně pojednáno výše.  

Ne nad rámec v souvislosti s postavením seniorů je též konstatování v úvodu Smlouvy o 

odhodlání EU podporovat sociální rozvoj s ohledem na zásadu udržitelného rozvoje, 

zajišťovat volný pohyb osob v EU a zároveň zajišťovat bezpečnost a ochranu všeho lidu EU 

vytvořením prostoru svobody, bezpečnosti a práva. V závěrečných ustanoveních úvodních 

deklarací Smlouvy o EU je též vyjádřena snaha vytvářet stále užší svazek mezi národy 

Evropy a snaha, aby rozhodnutí byla přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. Tato 

prohlášení jsou jistě ve vztahu k seniorům, tedy osobám ze své podstaty slabším a 

zranitelnějším, zejména v dnešní době přehnaného a neohroženého  kultu mládí, velmi 

pozitivní, otázkou však zůstává jako u všech velkých deklarací, jak  je lze naplnit, resp. jaká 

snaha bude vůbec v budoucnosti věnována konkrétnímu naplňování základních občanských 

práv seniorů v prostoru Evropské unie. 

    V úvodních článcích Smlouvy o EU je pak konstatováno, že Unie je založena na hodnotách 

úcty k lidské důstojnosti, úcty ke svobodě a rovnosti. Tyto již konkrétnější články, které 

nemají pouze deklarativní charakter, by měla Unie prostřednictvím všech svých právních 

aktů, o kterých bude pojednáno níže, bezprostředně naplňovat a její vlastní činnost a činnost 

všech orgánů EU by měla být plna stejného však zde již praktického étosu, který ideálně 

vyznívá z proklamovaných hodnot, na kterých je Unie postavena, který však je třeba 

materializovat, tedy proměnit v naplnění konkrétních práv a potřeb občanů EU.  V dnešní 

době probíhajících jednání a opakovaných referend poté, co jsou „nehodným“ zemím 

nabízeny různé záruky k opakovanému referendu, když se první referendum ve prospěch EU 

nezdařilo (Irsko), lze s lítostí poněkud pochybovat, zda je EU na dobré cestě vytvořit opravdu 

společenství s úctou ke svobodě, rovnosti a v neposlední řadě též ke stáří.  Seniorů se 

bezprostředně týká ustanovení Smlouvy o nepřípustnosti  diskriminace a kladení důrazu na 

vzájemnou toleranci v EU, solidaritu a rovnost žen a mužů dle Čl. 2. Dále se ve Smlouvě 

uvádí a zchudlí senioři v prostoru celé EU by měli vědět, že cílem  Unie je podporovat  pro  

své občany  blahobyt, tedy tato dikce zřejmě již počítá  s jistou existencí a úrovní blahobytu 

občanů, kterou je třeba nadále podporovat.  Občanům se dále v EU zaručuje volný pohyb 
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v EU a dále zlepšování  kvality životního prostředí. Seniorů v EU se též dotýká ustanovení 

Smlouvy o tom, že Unie bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podporuje sociální 

spravedlnost a ochranu, rovnost žen a mužů a výslovně  se ve Smlouvě klade důraz na 

dodržování mezigenerační solidarity. Tato ustanovení Smlouvy jsouce zaváděna do 

zákonodárství jednotlivých členů Unie prostřednictvím právních aktů EU, byla-li by v praxi 

skutečně realizována, jsou z hlediska stárnoucí evropské populace velmi významná.  

V souvislosti s právy a postavením seniorů v EU je nutné též zmínit ustanovení Smlouvy o 

vymýcení chudoby. Pokud by nějaký nehodný stát porušil  závažně základní hodnoty  

Smlouvy,  je ve Smlouvě zároveň obsažena jakási možnost tento nehodný stát pokárat a podat 

proti takovémuto státu doporučení. Sankcí by patrně bylo podle čl. 7 Smlouvy  rozhodnout o 

pozastavení určitých práv včetně hlasovacích práv zástupců vlády tohoto státu v Radě. 

S ohledem na značnou míru abstraktnosti mnoha ustanovení Smlouvy o EU však lze 

konstatovat, že není zcela jasné a ze Smlouvy nevyplývá, zda při porušení dodržování 

občanských práv  či porušení mezigenerační solidarity či v případě diskriminace páchané na 

skupině obyvatel – seniorů či v jiných obdobných situacích  jsou opatření uvedená ve 

Smlouvě dostatečně sankční a skutečně vynutitelná a zda nejsou spíše elegantními právními 

deklaracemi bez přiměřených  právních účinků. 

   V Hlavě II se pak Smlouva o EU ve znění Lisabonské smlouvy  zabývá otázkou, jak 

doslovně uvádí, demokratických zásad. Mezi demokratické zásady pak zahrnuje nesporně též 

články seniorů se týkající, a to rovnost svých občanů, kterým by se mělo dostávat ode všech 

orgánů a institucí stejné pozornosti. Občanem Unie je každá osoba, která má státní příslušnost 

členského státu a dále je řečeno, že občanství Unie doplňuje občanství členského státu a 

nenahrazuje jej. Doslovně se zde můžeme setkat s formulací o pozornosti, která je věnována 

ze strany orgánů a jiných institucí Unie občanům, tedy nesporně jsou touto formulací 

Smlouvy myšleni i evropští senioři.  Různých občanských sdružení seniorů se pak mohou 

týkat další ustanovení Hlavy II, kterým dávajíc orgány EU možnost projevovat se a 

vyměňovat si veřejně své názory na všechny oblasti činnosti Unie. Orgány Unie se 

prostřednictvím Čl. 11 zavazují vést a udržovat otevřený a transparentní a pravidelný dialog  

s reprezentativními sdruženími a s občanskou společností jednotlivých členských států. 

Neméně zajímavé v souvislosti  s případnou aktivizací seniorů v EU nebo hájení  práv seniorů 

je ustanovení, podle kterého nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného 

počtu členských států  se může ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci 

svých pravomocí předložila vhodný návrh k nastoleným otázkám, kterážto  iniciativa 
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konkrétních evropských občanů by mohla v konečném důsledku vést k přijetí závazného 

právního aktu Unie. 

Smlouva o fungování Evropské Unie, jak bylo již výše uvedeno,  je druhou částí tzv. 

Lisabonské smlouvy. Jak je v úvodu Smlouvy o fungování EU (dále Smlouva o fungování)  

konstatováno, tyto dvě smlouvy, tedy Smlouva tato a výše pojednaná Smlouva o EU mají 

stejnou právní sílu a  představují základní smlouvy, na kterých je Unie založena.  Z hlediska 

splnění úkolu, který si vytýčil tento text, budeme se věnovat toliko těm částem Smlouvy o 

fungování, které se nějakým způsobem přímo dotýkají či mohou i zprostředkovaně dotknout 

problematiky právního postavení seniorů  v Evropské unii. 

   V úvodu Smlouvy o fungování je konstatování o tom, že Unie může dávat podněty pro 

zajištění koordinace sociálních politik členských států a následuje prohlášení  Unie o tom, že 

má pravomoc provádět činnosti, kterými podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti 

členských států. Seniorů se mohou týkat následně vyjmenované činnosti jako je ochrana a 

zlepšování lidského zdraví, kultura, cestovní ruch a případně vzdělávání (univerzity třetího 

věku, apod.) Dále je v úvodních článcích Hlavy II ujištění, že při všech svých činnostech 

usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy. Též 

v souladu se zajištěním práv seniorů dále Smlouva  hovoří o zárukách přiměřené sociální 

ochrany, přímo boji proti sociálnímu vyloučení a ochraně lidského zdraví. V souladu s právy 

seniorů v Unii je též článek 10 Smlouvy o fungování, kde se praví, že při vymezování a 

provádění svých politik a činností se Unie zaměřuje na boj proti jakékoli diskriminaci na 

základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.  S cílem podpořit řádnou správu věcí 

veřejných a zajistit účast celé občanské společnosti vč. seniorů jsou Smlouvou o fungování  

orgány, instituce a všechny subjekty Unie zavázány jednat co nejotevřeněji.  S těmito právy 

občanů EU souvisí též práva každé fyzické osoby s bydlištěm v členském státu na přístup 

k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie. Výkon tohoto práva stanoví Evropský 

parlament  a Rada formou závazných nařízení, a jak bude uvedeno níže, též řádným 

legislativním postupem. Projevem této transparentnosti je ve Smlouvě zakotvená zásada o 

povinnosti Evropského parlamentu a rady zajistit zveřejnění dokumentů týkajících se 

legislativních postupů.

    Každý občan tedy i senior žijící v jakémkoli  státu Evropské unie má podle Čl 16 Smlouvy 

o fungování právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Evropský parlament a Rada 
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přijímají řádným legislativním postupem pravidla o ochraně fyzických osob při zpracování 

osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a členskými státy, pokud 

vykonávají činnosti spadající do oblasti působnosti práva Unie, a pravidla o volném pohybu 

těchto údajů. Za tímto účelem byla vypracována směrnice o ochraně osobních údajů, jejímž 

cílem je harmonizace vnitrostátních ustanovení v této oblasti. V důsledku toho budou osobní 

údaje všech občanů chráněny v celé Unii stejně. Podle Směrnice je nutné zabezpečit 

vyváženou ochranu základních práv a svobod, zejména práva na soukromí s ohledem na 

zpracování osobních údajů v oblasti telekomunikací a volného pohybu těchto údajů. 

Směrnice o ochraně údajů platí pro jakoukoli operaci, které se říká zpracování údajů. Takové 

operace zahrnují shromažďování osobních údajů, jejich ukládání, zveřejňování, apod. 

Směrnice platí pro údaje zpracovávané automatickými prostředky a též pro údaje, které jsou 

součástí neautomatických registrací, v nichž jsou přístupné podle specifických kritérií, jak 

jsou např. karty o klientech sociálních ústavů a domovů pro seniory seřazené abecedně podle 

jména, apod. Kromě toho se práv seniorů v Unii dotýká též v této souvislosti směrnice, která 

se zabývá konkrétně ochranou soukromí  v oblasti elektronických komunikací, důvěrnosti 

komunikací, identifikace čísla volajícího. Směrnice uvádí, že členské státy musí zaručit 

důvěrnost komunikace prostřednictvím svých vnitrostátních předpisů. To znamená, že 

jakékoli neoprávněné poslouchání, odposlech, dozor nad komunikací, ke kterým občas 

dochází v sociálních ústavech a domovech důchodců často s odvoláním na indispozici seniora 

či z jiných důvodů, které mají původ ve svévolné manipulaci se seniory v ústavech,  jsou 

nezákonné.

   Seniorů v EU se do značné míry též mohou dotýkat  ustanovení Části první Hlavy II 

Smlouvy o fungování o postavení církví a náboženských společností. Unie dle Smlouvy 

uznává postavení, které podle vnitrostátního práva toho kterého členského státu mají církve a 

náboženské společnosti v členských státech a výslovně konstatuje, že se tohoto postavení 

nedotýká. Stejně tak Unie uznává postavení různých nekonfesních organizací, které se 

v širokém slova smyslu mohou dotýkat i práv seniorů v členských státech při sdružování se a 

zakládání různých sdružení a organizací na ochranu práv a všestranného proponování zájmů 

seniorů. Unie se smlouvou zavazuje udržovat otevřený, transparentní a pravidelný dialog 

s církvemi a organizacemi a zároveň je ve smlouvě zakotven závazek uznat identitu 

rozmanitých církví a organizací a jejich osobitý přínos. Jak již bylo uvedeno výše, Lisabonská 

smlouva navazuje na Maastrichtskou smlouvu z roku 1992 a zakotvuje ve své Části druhé též 

zákaz jakékoli diskriminace.  Budiž tedy v souvislosti se vztahem k právům seniorů v Unii 
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uveden výslovný zákaz diskriminace z důvodů náboženského vyznání nebo světového názoru, 

zdravotního postižení nebo věku a též z důvodů státní příslušnosti. Jak již bylo též uvedeno 

výše, zavádí se občanství Unie. Stejně tak jako předchozí smlouvy rozpracovává Smlouva o 

fungování práva a povinnosti, která mají občané Unie, kterými ve vztahu k právům a 

povinnostem seniorů jsou zejména právo svobodně se pohybovat, pracovat a pobývat na 

území členských států. Takovéto právo volného pohybu a  pobytu vpravdě asi více požívají 

senioři ze západních zemích, jejichž důchodové příjmy jim spíše umožňují strávit konec 

svého života např. ve Středomoří …. Tohoto práva seniorů se může dotýkat též smlouvou 

zakotvené právo na diplomatickou a konsulární ochranu kterýmkoli členským státem, a to na 

území třetí země, kde členský stát, jehož je senior státním příslušníkem, nemá své zastoupení.   

S právem pohybu a pobytu v EU souvisí též právo usazování v jiném členském státu a práva 

státních příslušníků jednoho členského státu nabývat a užívat nemovitosti na území jiného 

členského státu upravené smlouvou. Právo volného pohybu občanů je blíže rozpracováno 

v Mezinárodní smlouvě s názvem Schengenská úmluva o postupném rušení kontrol na 

státních hranicích, která byla  podepsána v Schengenu v Lucembursku dne 14. června 1985. 

Smlouvou je zde uloženo přijmout nezbytná opatření k usnadnění pohybu občanů členských 

států a přizpůsobit svou vízovou politiku tak, aby se členské státy vyhnuly negativním 

důsledkům, které by mohlo vyvolat zjednodušení kontrol na společných hranicích v oblasti  

imigrace a bezpečnosti. 

Dalším právem výslovně smlouvou zmíněným, je též právo občanů EU a přirozeně též 

seniorů podávat petice k Evropskému parlamentu, právo obracet se na evropského veřejného 

ochránce práv podle čl. 228 Smlouvy, čímž se budeme podrobněji zabývat níže, a též právo 

obracet se na orgány a poradní instituce Unie.  Evropský parlament a Rada přijímají řádným 

legislativním postupem formou nařízení ustanovení o postupech a podmínkách požadovaných 

pro předložení různých občanských iniciativ z členských států.  Každý občan EU má petiční 

právo upravené v čl. 227. Smlouvy o fungování EU. Petičním právem se ve smyslu Smlouvy 

myslí právo každého občana Unie s bydlištěm v členském státě Unie podat samostatně či 

společně s dalšími občany petici Evropskému parlamentu ve věci, která spadá do oblasti 

činnosti Unie a která se dotčených občanů, kteří petici podávají,  přímo dotýká. Samozřejmě 

není od věci si v této souvislosti představit různé iniciativy jedinců a skupin seniorů, kteří na 

podporu svých snah a práv, která nejsou dostatečně naplněna v členské zemi, ze které 

pocházejí, uplatní petici u Evropského parlamentu. I když je pravda, že za daných  podmínek 

a momentální psychologii a pasivitě českých seniorů se jeví být tato možnost daná evropským 

právem poněkud abstraktní a neuskutečnitelná. S právem petičním souvisí též Článek 24 
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Smlouvy o fungování o závazku Evropského parlamentu a Rady o přijetí podmínek  

požadovaných pro předložení občanské iniciativy občanů EU s odvoláním na článek 11 

Smlouvy o EU, jak bylo uvedeno výše při bližším pohledu na Smlouvu o EU.  Zde není od 

věci též uvést pro seniory praktické ustanovení čl. 55 Smlouvy o EU, podle kterého se každý 

občan Unie může písemně obracet peticemi a jinými podáními v jazyce Smlouvy, tedy český 

občan v českém jazyce a ve stejném jazyce má též právo obdržet odpověď. 

    V části třetí Hlavě III., kde Smlouva o fungování EU pojednává o zemědělství a rybolovu 

není od věci zmínit ustanovení, které dopadá právě na skupinu lidí v seniorském věku. Tito 

lidé jsou patrně nejen v naší zemi pokládáni za skupinu spíše nemajetnou a sociálně 

ohroženou. Smlouva při formulaci cílů společné zemědělské politiky stanoví cíl spočívající 

zajištění dodávek spotřebitelům za rozumné ceny, dále cíl zajistit spotřebitelům plynulé 

zásobování a vyrovnání rozdílů mezi životní úrovní zemědělského obyvatelstva 

s obyvatelstvem ostatním, tedy postupovat se zvláštním zřetelem ke skupinám obyvatelstva 

EU, kteří se zabývají zemědělskou činností, které má specifickou sociální strukturu a ve 

kterém stále pracuje a živí se jím též mnoho seniorů, zejména v jižních částech Evropy. Se 

zvláštním vztahem k osobám zabývajícím se zemědělstvím v EU může též souviset opatření 

Unie na podporu spotřeby určitých produktů. 

    Vzhledem ke zvyšování průměrné délky života a též prodlužování pracovní schopnosti 

občanů Unie až do pokročilého věku, je třeba též zmínit ta ustanovení Smlouvy o fungování, 

která pojednávají o pracovních možnostech v zemích EU. Podle Smlouvy je zajištěn volný 

pohyb pracovníků v Unii a zároveň s ním je výslovně odstraněna jakákoliv diskriminace mezi 

pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu 

za práci a jiné pracovní podmínky. K odstranění jakékoli diskriminace jsou přijata podle 

Smlouvy relevantní legislativní opatření. V souvislosti s tím je stanoven závazek Evropskému 

parlamentu a Radě přijmout taková opatření, která by nezbytně zajistila volný pohyb 

pracovníků a vytvořila tomu odpovídající systém. Tento systém, jak je praktické uvést též 

v souladu s právním postavením seniorů v EU, by měla zajistit započtení všech dob pracovní 

činnosti pro účely vzniku a zachování nároku na dávky a důchody, jakož i pro výpočet jejich 

výše. V souvislosti s právy seniorů v EU může být též praktické ustanovení Smlouvy o 

fungování o zákazu omezení svobody usazování pro státní příslušníky jednoho členského 

státu na území státu druhého. To samozřejmě souvisí nejen s právem pracovat v jiném státě 

Unie a zřizovat v jiném státě Unie obchodní společnosti, ale šířeji též s rozhodnutím usadit se  

v důchodu třeba u Středozemního moře.  S tím souvisí též ustanovení Smlouvy o fungování o 

možnosti státních příslušníků jednoho členského státu nabývat a užívat nemovitosti na území 
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jiného členského státu. V souvislosti s volnočasovými aktivitami seniorů zde lze zmínit 

ustanovení o politice Unie týkající se kontrol na hranicích, které se při překračování tzv. 

vnitřních hranic Unie nekonají. V tomto smyslu je zároveň  Smlouvou konstatováno, že bude 

postupně zaveden v rámci Unie integrovaný systém řízení vnějších hranic.

V Hlavě V Části třetí pak  Smlouva o fungování obsahuje základní vyjádření právního 

postavení ve věci základních občanských práv. V souvislosti se zde řešenou matérií právního 

postavení seniorů v EU je vhodné zmínit též deklaraci, že Unie tvoří prostor svobody, 

bezpečnosti a práva při respektování základních práv a různých právních systémů a tradic 

členských států. Unie zajišťuje, že na vnitřních hranicích neprobíhá kontrola osob, dále usiluje 

o zajištění bezpečnosti prostřednictvím opatření pro předcházení trestné činnosti, rasismu a 

xenofobii.  Jak již bylo výše zmíněno, ve vazbě na zvyšování produktivního věku seniorů, 

budiž zde též zmíněna podpora rozvoje koordinované strategie zaměstnanosti, a to zejména 

podpory kvalifikace a přizpůsobivosti pracovníků reagovat na hospodářské změny. 

Ruku v ruce v souvislosti s pojednáním práv seniorů v EU s tímto zásadním konstatováním 

pak jsou další ustanovení v souvislosti s právy seniorů. Ne nad rámec je v souvislosti s právy 

seniorů i a jejich zajištěním i konstatování v Lisabonské smlouvě, že Unie se jejím 

prostřednictvím zavazuje k usnadnění přístupu ke spravedlnosti, a to zejména zásadou 

vzájemného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí v občanských věcech, tedy ve 

sféře, která se každého občana EU včetně seniorů,  dotýká nejcitlivěji. Ve smlouvě jsou v této 

souvislosti obsaženy i kontrolní mechanismy a způsob hodnocení toho, jak orgány členských 

států  provádějí  soudní politiku, zejména jak je usnadněno plné uplatňování zásady 

vzájemného uznávání soudních rozsudků a jiných rozhodnutí v rovině občanských práv, tedy 

v neposlední řadě i práv seniorů.  Za účelem  zajištění podpory   a spolupráce v oblasti vnitřní 

bezpečnosti se zřizuje v radě stálý výbor. Radě a Evropskému parlamentu jsou pak podle 

Smlouvy svěřeny určité pravomoci vedoucí k zajištění bezpečnosti, boji proti terorismu a 

souvisejícím činnostem. Unie rozvíjí justiční spolupráci v občanských věcech. Zde je 

výslovně Smlouvou o fungování zmíněno, že cílem je velmi široká spolupráce členských států  

při uznávání a výkonu soudních rozsudků, dále též při doručování soudních a mimosoudních 

písemností, a tento cíl by měl vyústit zejména v účinném přístupu ke spravedlnosti. To je 

jistě, bude-li k ní směřováno a bude-li alespoň zčásti v budoucnosti reálně naplněna, vysoká 

meta evropského práva a spravedlnosti. V souvislosti s bezpečím občanů EU a tedy i seniorů 

žijících v evropském prostoru Unie je též Smlouvou deklarovaná policejní spolupráce. Ta 

spočívá v opatřeních, která se týkají  shromažďování, zpracovávání, analýzy a výměny 
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informací,  užívání společných kriminalistických metod při odhalování závažných trestných 

činů. K podpoře a posílení činnosti policejních orgánů členských států EU je  zřízen Europol.

   V souvislosti s právní postavením seniorů v EU budiž uvedeno, že Smlouva  zakazuje 

podpory poskytované v jakékoli formě státem, které by mohly narušit  hospodářskou soutěž 

zvýhodněním určitých podniků či odvětví výroby, apod. Seniorů se mohou dotýkat podpory 

slučitelné s vnitřním trhem, jako jsou výslovně ty, které napomáhají hospodářskému rozvoji 

oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní, vysokou nezaměstnaností či špatnou 

hospodářskou a  sociální situací, při čemž je Smlouvou stanoveno, že Rada může na návrh 

Komise stanovit další kategorie podpor, které nebudou považovány za nedovolené. V té části 

Smlouvy, která pojednává o hospodářské a měnové politice Unie je v souvislosti s právy 

seniorů v Unii zajímavé zmínit snahu Unie o provádění takové jednotné měnové a devizové 

politiky, která povede k udržení cenové stability. Členské státy by měly dodržovat hlavní 

zásady této politiky, které vyústí ve stabilní ceny v zemích EU. Tato ambice je jistě s ohledem 

na hospodářská práva a postavení seniorů, bude-li fakticky naplněna, pozitivní. Rada může též 

v duchu solidarity mezi členskými zeměmi na návrh Komise rozhodnout o opatřeních  

přiměřených hospodářské situaci, zejména když vzniknou závažné obtíže v zásobování 

určitými produkty. Ve Smlouvě jsou výslovně zmíněny obtíže při zásobování z oblasti 

energetiky. Vzpomeneme-li ve vazbě na tato ustanovení Smlouvy na nedávno přestálou krizi 

v dodávkách zemního plynu a ohrožení na teplu velmi závislé skupiny obyvatel, kterými jsou

zejména senioři, je dobré vědět, že Smlouva obsahuje i body o řešení takovýchto nenadálých 

tíživých situací prostřednictvím vzájemné solidarity členských států. 

   S prokazatelně vzrůstajícím střední délkou života v Evropské unii a postupným zvyšováním 

věku odchodu do důchodu a v souvislosti s tím s rozšiřováním okruhu pracujících seniorů i 

důchodců v Unii souvisí nesporně s jejich právy též ta ustanovení Smlouvy o fungování EU 

ve znění  Lisabonské smlouvy, která pojednávají o podpoře v zaměstnanosti, zlepšování 

životních a pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto podmínky v rámci Unie vyrovnat 

a přitom, jak smlouva doslovně uvádí, též udržet jejich zvýšenou úroveň v rámci Unie, zajistit 

přiměřenou sociální ochranu v rámci Unie, sociální dialog, rozvoj lidských zdrojů za účelem 

trvale vysoké zaměstnanosti a boj proti různým vyloučením na základě pohlaví a též věku. Za 

účelem realizace výše uvedených práv uskutečňují Unie a jednotlivé členské státy opatření, 

jež berou v úvahu rozmanitost vnitrostátních zvyklostí jednotlivých členských států. V Části 

třetí s názvem Vnitřní politiky a činnosti unie se Smlouva o fungování věnuje sociální politice 

Unie. Je zde konstatováno, že Unie a členské státy jsou si vědomy základních sociálních práv 
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stanovených v Evropské sociální chartě podepsané v Turínu v roce 1961. Zde je přislíbeno, že 

Unie i členské státy si kladou za cíl zlepšování životních i pracovních podmínek, a to tak aby 

bylo možno v prostoru EU tyto podmínky vyrovnat a udržet jejich úroveň. Dále je zde kladen 

důraz na přiměřenou sociální ochranu a sociální dialog a vyhlašuje se zde deklarativně boj 

proti vyloučením. Smlouva si dále klade za cíl a je v této souvislosti Smlouvou vyjádřeno 

očekávání, že takováto koncepce a další vývoj napomůže harmonizaci sociálních systémů 

jednotlivých členských zemí a též sbližování právních a správních předpisů v této oblasti. 

S přihlédnutím k právům seniorů v Evropské unii je třeba zmínit záměr Unie vyjádřený ve 

smlouvě o podpoře úlohy sociálních partnerů, uznání jejich samostatnosti a usnadnění dialogu 

mezi nimi. Za účelem dosažení cílů sociální politiky Unie pak Smlouva vyjadřuje základní 

směry činnosti členských států v této oblasti, kterými jsou zlepšování pracovního prostředí 

tak, aby bylo chráněno zdraví a bezpečnost, zaměření se na pracovní podmínky, sociální 

zabezpečení a sociální  ochranu  pracovníků v průběhu i po skončení pracovního poměru a 

všestranná  obrana zájmů pracovníků. V souvislosti s právním postavením seniorů  a realizací 

jejich možností plnohodnotného života do vysokého věku v Evropské unii je třeba též zmínit, 

že zvláštní důraz je ve smlouvě kladen na zapojení osob vyloučených z trhu pracovních 

příležitostí a též důraz na rovnost příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovné 

zacházení na pracovišti. Stejně tak se seniorů bezprostředněji dotýká ve smlouvě expressis 

verbis vyjádřený boj proti sociálnímu vyloučení a též výzva k modernizaci systému sociálního 

zabezpečení. Za účelem splnění výše uvedených cílů a výzev smlouvy Evropský parlament a 

Rada mohou směrnicemi stanovit minimální požadavky, které se postupně uplatní 

v jednotlivých členských zemích s přihlédnutím ke stávajícím podmínkám a technickým 

předpisům jednotlivých členských států. Dále je ve smlouvě  konstatováno, že předpisy přijaté 

podle těchto článků Smlouvy  dokonce nebrání žádnému členskému státu, aby zachoval či 

zaváděl  přísnější ochranná opatření, která však musí být slučitelná se Smlouvou o EU a též 

Smlouvou o fungování EU. Smlouvou je též  vyjádřena zásada stejné odměny žen a mužů za 

stejnou či rovnocennou práci a dále též rovnocennost systémů  placené dovolené.  Určitou 

ochranou seniorů v EU může být též závazek Rady stanovený ve Smlouvě o fungování, podle 

kterého Rada zřizuje poradní výbor pro sociální ochranu s cílem podpořit spolupráci  mezi 

jednotlivými členskými státy  a dále též spolupráci s Komisí v záležitostech sociální ochrany. 

Výbor má stanoven úkol sledovat sociální situaci a vývoj politik sociální ochrany v členských 

státech a v Unii. Každý členský stát  a Komise jmenují do sociálního výboru po dvou členech.  

Evropský parlament pak má oprávnění dle Smlouvy vyzvat Komisi k vypracování zprávy o 

zvláštních problémech týkajících se sociální situace v Unii.  Za účelem možností rozšiřování 



22

zaměstnávání pracovníků  v EU  a zajišťování jejich geografické mobility uvnitř Unie a 

zajišťování rekvalifikace se Smlouvou zřizuje Evropský sociální fond, který spravuje Komise.  

Jeho členy jsou zástupci vlád, odborů a organizací zaměstnavatelů. Komise každoročně 

vypracovává zprávu o pokroku v dosahování cílů sociální politiky a též o demografické 

situaci v Unii. Evropských seniorů a jejich případného sociálního vyloučení se též dotýkají 

opatření ve věci sociální ochrany obyvatel. Evropská rada podle smlouvy zřizuje poradní 

výbor pro sociální ochranu obyvatel Unie s cílem podpořit spolupráci  mezi jednotlivým 

členskými státy a Komisí v záležitostech sociální ochrany.  Poradní výbor pro sociální 

ochranu má  v souvislosti s právem seniorů zejména  úkoly sledovat sociální situaci a vývoj 

politik sociální ochrany v členských státech, podporovat ověřenou praxi sociální politiky mezi 

členskými státy a Komisí, navazovat vhodné styky se sociálními partnery.  Podle výslovných 

ustanovení Lisabonské smlouvy Komise vypracovává výroční zprávu pro Evropský 

parlament, která obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou celkovému vývoji sociální situace 

v Unii.  Evropský parlament může v případě potřeby Komisi vyzvat, aby vypracovala zprávy 

o zvláštních problémech týkajících se sociální situace  v Unii. 

Ve své Části čtvrté se Smlouva zabývá též otázkami kultury, což je problematika, která se též 

může do určité míry týkat práv seniorů. Je konstatováno, že Unie přispívá k rozkvětu kultur 

při respektování jejich národní a regionální různorodosti. 

V základních dokumentech Evropské unie je z našeho hlediska analýzy právního postavení 

seniorů v Unii řešena též v Hlavě XIV. otázka ochrany lidského zdraví v EU. Jak je ve 

Smlouvě výslovně uvedeno prostřednictvím provádění všech politik a činností Unie je 

zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví. Činnost Unie dle smlouvy doplňuje politiku 

členských států v této oblasti a tato činnost je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, 

předcházení nemocem a odstraňování příčin ohrožení tělesného a duševního zdraví. Tato 

činnost Unie zahrnuje boj proti nejzávažnějším chorobám podporou výzkumu jejich příčin a 

jejich předcházení, poskytování zdravotnických informací a zdravotní výchovu, sledování 

vážných přeshraničních zdravotních hrozeb  a včasné varování před nimi, jakož i boj proti 

nim. Zdravotní problematika řešená smlouvou, která se týká též seniorů,  obsahuje spolupráci 

mezi členskými zeměmi, která je zaměřena na zlepšení spolupráce a zdravotních služeb 

v příhraničních oblastech.  Ve smyslu lékařské péče a zdravotních služeb Unie a jednotlivé 

členské státy podporují vzájemnou spolupráci s třetími zeměmi a s příslušnými 

mezinárodními organizacemi v oblasti veřejného zdraví.  K plnění závazků Unie v oblasti  

veřejného zdraví se přijímají opatření, jak je ve smlouvě výslovně řečeno, k zajištění 
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vysokých standardů kvality a bezpečnosti léčivých přípravků a zdravotních prostředků. Dále 

je ve smlouvě v této souvislosti  konstatováno, že Evropský parlament a Rada mohou řásným 

legislativním postupem a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem, 

regionů  přijmout tzv. pobídková opatření určená k ochraně a zlepšování lidského zdraví, a 

zejména k boji proti nejzávažnějším přeshraničním nemocem, dále opatření týkající se 

sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, varování proti nim a boje proti nim.  

V této souvislosti je též řečeno, že při výše uvedené činnosti Unie v této oblasti je zároveň 

uznávána odpovědnost členských států za stanovení jejich zdravotní politiky, za organizaci 

zdravotnictví v jejich zemích, respektována odpovědnost členských států za poskytování 

zdravotní péče ve svých zemích, jakož i odpovědnost za řízení zdravotnictví a zdravotní péče.  

    Od věci v souvislosti s právy seniorů v Unii není ani úprava práv a ochrana spotřebitelů a 

jejich práv a úprava cestovního ruchu, jež jsou upraveny v Části třetí Smlouvy o fungování.

Unie přispívá k podpoře zájmů spotřebitelů, k ochraně jejich zdraví, bezpečnosti a 

hospodářských zájmů, jakož i k podpoře práv spotřebitelů na informace a jejich práv 

sdružovat se k ochraně svých zájmů.  Je známo, že důchodci v Unii jsou nepominutelnou a 

silnou skupinou, kteří požívají též služeb v odvětví cestovního ruchu. Unie v tomto smyslu 

doplňuje činnost členských států, a to zejména z hlediska podpory konkurenceschopnosti 

podniků Unie v tomto odvětví. V neposlední řadě smlouva upravuje též pro  všechny své 

občany základní  zásady civilní ochrany obyvatelstva v členských zemích, která spočívá  

v předcházení rizikům, přípravě osob zabývajících se civilní ochranou a dále též v zásahu 

v případě přírodních nebo člověkem způsobených pohrom uvnitř Unie. Smlouva dále  v této 

souvislosti akcentuje rychlou a účinnou spolupráci  uvnitř Unie a na mezinárodní úrovni 

civilní ochrany obyvatelstva. 

     Ve Smlouvě je dále položen akcent na posilování sociální soudržnosti se zřetelem na 

snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a na snižování zaostalosti určitých 

regionů EU. Seniorů v mnoha částech EU se dotýkají ty části Smlouvy, které pojednávají o 

venkovských oblastech a těch, které jsou trvale znevýhodněny demografickými podmínkami a 

upadáním průmyslové výroby. Zde jsou Smlouvou přijaty závazky ohledně těchto 

specifických regionů a podmínek v nich v tom smyslu, že jim má být věnována zvláštní 

pozornost. Pomoci těmto regionům se má prostřednictvím strukturálních fondů, kde je třeba 

zmínit zejména Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond, který byl již 

uveden výše, a případně další finanční nástroje. Úkolem Evropského fondu pro regionální 

rozvoj je, aby svou účastí na rozvoji a strukturálních změnách zaostávajících regionů a 

přeměně upadajících průmyslových oblastí pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly 
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v Unii. Senioři jakožto občané členských států EU jsou též podle Smlouvy subjekty požívající 

výhod politiky Unie v oblasti ochrany  a zlepšování kvality životního prostředí a výslovné 

ochrany lidského zdraví. Část třetí Smlouvy  se též zabývá  otázkami vytváření a fungování 

vnitřního trhu  v oblasti energetiky. Jak je psáno, tato politika je nesena v duchu solidarity 

mezi členskými státy. Závěrem lze i v souvislosti se seniory v prostoru Evropské unie zmínit 

též ustanovení Části páté smlouvy o fungování o doložce solidarity, podle které pokud se 

některý členský stát stane cílem teroristického útoku nebo obětí přírodní nebo člověkem 

způsobené pohromy, jednají Unie a její členské státy společně v duchu solidarity k odvrácení 

hrozby a v ochraně demokratických institucí a civilního obyvatelstva. 

   V Části šesté Smlouvy  o fungování s názvem Institucionální a finanční ustanovení  je pak 

vhodné v souvislosti s právy seniorů zmínit právo každého občana Unie předložit samostatně 

či společně s dalšími občany petici Evropskému parlamentu, což bylo již zmíněno výše v této 

práci. V téže části jsou pak ustanovení o Evropském veřejném ochránci práv voleném 

Evropským parlamentem. Evropský veřejný ochránce práv je oprávněn přijímat stížnosti od 

kteréhokoli občana Unie ve věcech nesprávného úředního postupu orgánů, institucí či jiných  

subjektů Unie. Ochránce práv provádí šetření, stížnosti přezkoumává a zjistí-li nesprávný 

úřední postup  postoupí věc dotyčnému orgánu nebo instituci. Veřejný ochránce práv podává 

každoročně zprávu o výsledku svých šetření Evropskému parlamentu. Důležité je zde 

v souvislosti s hájením práv občanů a tedy i seniorů v EU uvést, že veřejný ochránce práv 

vykonává své funkce zcela nezávisle, není vázán pokyny žádné vlády, orgánu, instituce ani 

jakéhokoli jiného subjektu. 

   K uplatňování práv občanů EU a tedy i seniorů, kteří vždy představují spíše ohroženější a 

pokud se týká obhajoby práv, též zranitelnější skupinu občanů, není od věci se zde též na 

tomto místě zmínit, že je zřízen Soudní dvůr Evropské unie, který je oprávněn přezkoumávat 

legalitu legislativních aktů různých orgánů Unie. Tentýž Soudní dvůr má mimo jiné pravomoc 

rozhodovat o žalobách podaných Výborem regionů k ochraně jejich práv, což může znamenat 

jak bylo výše již o případných iniciativách seniorů v EU uvedeno, praktickou realizaci 

aplikace práva. Dále platí, že každá fyzická osoba nebo právnická osoba může podat žalobu 

proti aktům, které jsou jí určeny nebo které se jí bezprostředně a osobně dotýkají. Stejně trak 

může žalobou brojit proti aktům, jež mají obecnou působnost a které se jí též bezprostředně 

dotýkají. Je-li žaloba fyzické či právnické osoby opodstatněná, Soudní dvůr Evropské unie 

prohlásí akt za neplatný od samého počátku. 
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Základní principy a prameny evropského práva.

V souvislosti s právním postavením seniorů v EU a též konkrétní uplatnitelnosti jejich práv 

v rámci Unie je třeba zde též zmínit pouze stručně prameny evropského práva a  základní 

principy jeho fungování. Právním základem komunitárního práva jsou smlouvy, kterými bylo 

založeno  Evropské společenství, stručně uvedené v úvodu této práce.  Prostřednictvím těchto 

smluv byl vytvořen autonomní evropský právní řád, který je bezprostředně aplikovatelný  

v právních řádech členských států, což znamená, že působí jednotně ve všech členských 

státech. Působení komunitárního práva se děje převážně tak, že komunitární právo se stalo 

součástí právních řádů členských států, avšak nelze si to vykládat tak, že je s nimi smíšeno. 

Při aplikaci komunitárního práva platí, že nakolik je národní právo v rozporu s komunitárním 

právem, je neaplikovatelné a též neúčinné, tedy nelze v takovém případě podle národního 

práva postupovat. Členské státy proto z důvodu právní jistoty mají za úkol přizpůsobit své 

národní právní řády a případné existující rozpory odstranit. 

Existují tedy tři kategorie právních pramenů, z nichž vyplývá právo Evropského společenství. 

Těmi prameny jsou v první řadě, jak je výše uvedeno, smlouvy včetně příloh a protokolů 

k nim připojených, které vymezují základní ústavní rámec Evropské unie. V tomto případě se 

jedná o primární právo ES. Sekundární, odvozené právo ES zahrnuje různé právní akty 

vydané orgány společenství  na základě smluv jako jsou nařízení, směrnice, rozhodnutí, 

doporučení a stanoviska.  Dalším pramenem práva je tzv. právo smluvní. Členské státy i 

Evropská společenství (ES, ESUO, EURATOM)  mohou uzavírat mezinárodní smlouvy 

s třetími státy.  Dalším pramenem evropského práva (práva ES)  je soudcovské právo. Podle 

Smlouvy o ES je Evropský soudní dvůr  pověřen vykládat a posuzovat platnost i aplikovat 

právo, které vyplývá ze zřizovacích  smluv a norem přijatých orgány EU. Níže v této práci 

jsou výběrově uvedeny některé případy ze soudní judikatury Evropského soudního dvora, 

které mají bližší souvztažnost s právním postavením seniorů v EU. 

     Dalším a posledním pramenem práva jsou  podle teorie tzv. obecné právní zásady včetně 

základních práv všech občanů - nepsané právo společenství.  Seniorů se může dotýkat 

kategorie obecných právních zásad, jako jsou základní práva. K základním právům, které 

dovodil Evropský soudní dvůr patří zásada rovnosti, svoboda vyznání, svoboda vyjadřování a 

právo na informace, nedotknutelnost obydlí, vlastnické právo, právo na ochranu soukromého 

života, princip ochrany důvěrných informací, právo na obhajobu a spravedlivý proces 
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provedený nezávislým soudem.   Smlouva zakotvuje povinnost dodržovat základní práva, 

když vyjadřuje, že „Unie je založena na principech svobody, demokracie, dodržování 

lidských práv a základních svobod, jakož i na principech právního státu a právních zásadách, 

jež jsou společné členským státům.“ Další zásady, jež tvoří prameny práva EU a jež se 

dotýkají práv seniorů, jsou tzv. zásady dovozené z právních řádů členských států a jsou jimi 

tyto zásady :

Zásada právní jistoty. 

Touto zásadou je myšleno právo jednotlivce  požadovat, aby platná právní úprava byla jasná, 

předvídatelná a spolehlivá. 

Zásada legitimního očekávání.

Tato zásada vyjadřuje záruku danou občanu EU, že může bez obav počítat s udržením 

určitého stabilního právního stavu a dále v principu zásada znamená, že občanu či ještě 

zranitelnějšímu seniorovi EU by měla být poskytnuta ochrana proti jakékoli změně tohoto 

stabilního právního stavu a očekávání, které nemohl rozumně očekávat. 

Zásada ochrany dobré víry.

Tato stará římskoprávní zásada znamená ochranu toho subjektu, který jednal v dobré víře. 

Ochrana dobré víry (bona fides) znamená zastání se těch subjektů, které při svém jednání 

nevěděly o určitých právně významných souvislostech tohoto jednání nebo o nich nebyly 

povinny vědět. 

Zásada ochrany nabytých práv v sociální oblasti. Seniorů se může dotýkat též zásada 

přiměřenosti, podle které sankce za porušení povinnosti vyplývající z komunitárního práva 

musí být úměrná a nezbytná k dosažení cíle sledovaného komunitárním právem. 

Pro úplnost skončíme Zásadami dovozenými z komunitárního práva, kterými ve vztahu 

k seniorům může být princip solidarity a rovnosti členských států, zásada volného pohybu, 

příp. zákaz diskriminace na základě národnosti.

K některým dalším konkrétním evropským dokumentům a judikatuře.

    Jak bylo výše uvedeno, obecné právní zásady a principy komunitárního práva jsou 

nepsaným pramenem evropského práva, dovozeným judikaturou Evropského soudního dvora.  

V souvislosti s právním postavením seniorů v EU bychom se v této části chtěli zabývat 

některými důležitými rozsudky s naší věcí souvisejícími, abychom těmito příklady též 

doložili, jak se dá evropské právo konkrétně aplikovat nejen prostřednictvím smluv a 

závazných dokumentů EU ale též prostřednictvím evropské soudní judikatury. 
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   Podle rozsudku Grimaldi žalobce – italský občan – pracoval 27 let se sbíječkou 

v belgických dolech. Po odchodu do důchodu se obrátil na tamní úřad  pro nemoci z povolání 

a žádal, aby choroba, kterou trpí, byla uznána  jako nemoc z povolání způsobená dlouhodobě 

trvajícími vibracemi. Belgický úřad jeho žádost zamítl s odůvodněním, že diagnóza této 

nemoci není obsažena v příslušném belgickém seznamu nemocí z povolání.  Podle odborného 

posudku, který si dal později vyhotovit pracovní soud, byla zjištěna diagnóza, která je 

zahrnuta v Evropském seznamu nemocí z povolání, jenž byl součástí doporučení. Toto 

doporučení nabádalo členské státy EU, aby seznam zavedly do svých národních právních 

řádů.  Evropský soudní dvůr byl zde tedy nucen objasnit otázku, týkající se použití  

Evropského seznamu nemocí z povolání. 

     Pro postavení seniorů může mít ilustrativní význam rozsudek Evropského soudního dvora 

ve věci 173/73 Itálie versus Komise ze dne 2.7. 1974. Podle skutkového stavu a průběhu 

řízení v této věci podala Italská republika žalobu na neplatnost rozhodnutí Komise, kterým 

Komise zrušila určitý článek italského zákona a svým rozhodnutím  přikázala zrušení 

omezení konkrétních sociálních dávek. Toto rozhodnutí zde ilustrativně uvádíme proto, že má 

přímý účinek na italský právní řád, že tedy evropská soudní judikatura může prostřednictvím 

svých rozsudků ovlivňovat a působit na nápravu zákonodárství v dané členské zemi. 

     Podle rozsudku Evropského soudního dvora Defrenne III ve věci 149/77, G. Defrenne 

versus Ministre de la prevoyance sociale z 15.6. 1978, SbSD 1978, 1365 podala žalobkyně 

kasační stížnost proti rozsudku pracovního soudu v Bruselu u belgického nejvyššího soudu 

ohledně zamítavé části tohoto rozhodnutí týkající se jejích nároků na zaplacení vyššího 

vyrovnání a nároků na náhradu škody způsobené na jejím důchodu. Rozsudkem byly řešeny 

otázky odstranění diskriminace spočívající na rozlišování pohlaví. 

Komunitární charta základních sociálních práv pracovníků.

    Též v souvislosti s právní postavením seniorů v EU není od věci zde zmínit dokument, jenž 

se nazývá Komunitární charta základních sociálních práv pracovníků. Tato Charta obsahuje 

právo volného pohybu na celém území Společenství, které bez rozdílu náleží každému. S tím 

souvisí právo na odstraňování překážek při uznávání diplomů nebo jiných obdobných 

profesionálních osvědčení způsobilosti a dále právo na zlepšování životních a pracovních 

podmínek migrujících osob. Pro každé zaměstnání musí být vyplácena podle zmíněné Charty 

spravedlivá odměna, postačující k zajištění přiměřené životní úrovně, výživy své a výživy své 
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rodiny.  Každý pracovník Evropského společenství má nárok na přiměřenou sociální ochranu 

a musí nezávisle na svém postavení dostávat sociální dávky v dostatečné výši. Všichni, kteří 

jsou vyloučeni z práce, protože nenašli přístup k práci, anebo se nemohli znovu zařadit do 

pracovního  poměru, a kteří nedisponují dostatečnými prostředky pro výživu, musí dostávat 

dostatečné dávky a výpomoc, které jsou přiměřené jejich osobní situaci. Dále Charta obsahuje 

výslovné ustanovení o rovném zacházení s muži a ženami a stejně tak, jak nečiní rozdíl 

v pracovním postavení a sociálním zajištění mezi mladými a starými, nečiní rozdíl mezi muži 

a ženami, když konstatuje, že musí být rozvinuty rovné příležitosti pro muže a ženy,  pokud 

jde o přístup k zaměstnání, pracovní odměnu, pracovní podmínky, sociální ochranu, vzdělání 

a rozvoj profesní kariéry. Problematiku rovného zacházení  s muži a ženami ve vztahu 

k přístupu a postupu v zaměstnání bez jakýchkoli omezovacích podmínek vč. věku dále 

rozpracovává Směrnice č. 76/207ES o uskutečnění zásady rovného zacházení s muži a 

ženami, kde je konstatováno, že rovné zacházení představuje jeden z cílů Společenství a dále, 

že nesmí dojít k přímé nebo nepřímé diskriminaci. Nikde se zde tedy nečiní rozdíl mezi 

pracovníky  na základě věku, který by jakkoli znevýhodňoval  starší věkové kategorie 

zaměstnanců či  pracující seniory. Charta se výslovně zabývá právy seniorů v této oblasti ve 

své části nazvané Starší osoby.  

    V souvislosti s právním postavením seniorů a ochranou jejich práv v rámci EU je zde na 

místě uvést též dokumenty, které pojednávají o ochraně spotřebitele. Ta je zajištěna např. 

Směrnicí č. 98/6/ES o ochraně spotřebitele ohledně cen. Za účelem dobré ochrany spotřebitele 

směrnice požaduje transparentní trh a korektní informace. Tato směrnice upravuje závazně  

údaje o prodejní ceně a ceně za jednotku u výrobků, které jsou nabízeny spotřebitelům 

obchodníky. Tím má být zajištěna  lepší informovanost spotřebitelů a zjednodušeno 

porovnávání cen výrobků. Směrnice vysvětluje výrazy konečná cena, která zahrnuje daň 

z přidané hodnoty, příp. jiné daně, cena za jednotku, kterou je konečná cena, která zahrnuje 

DPH a ostatní daně za kilogram, litr, metr, nebo jinou jednotku množství. Směrnice dále 

stanoví, že prodejní cena a cena za jednotku musí být srozumitelné, jasné a zřetelné a 

v souvislosti se seniory je na místě uvést, že též výslovně dobře čitelné.  Zároveň je ve 

Směrnici  povoleno, že nebrání členským státům ponechat v platnosti jejich vnitrostátní 

předpisy o informaci spotřebitele, pokud jsou pro spotřebitele v dané zemi výhodnější než 

předpisy evropské. Za účelem plnění závazků signatářských států a Evropské unie přispívat 

k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele byla na půdě Evropských společenství přijata 

Směrnice Evropského parlamentu a  Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých 

aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk za toto zboží. Směrnice má za cíl sbližování 
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práva členských států v EU tak, aby existující rozdíly nemohly poškodit soutěž a nezpůsobily 

tak rozdílný stupeň ochrany spotřebitelů v jednotlivých členských státech. ČR 

implementovala tuto Směrnici v roce 2002 v podobě novelizace občanského zákoníku 

(č.136/2002 Sb.) Spotřebitelům seniorům může kupříkladu vyhovovat prodloužení zákonné 

záruční doby na 24 měsíců. V další části pojednávající o obsahu konkrétních dokumentů, 

směrnic a případné judikatury, jež se dotýkají právního postavení seniorů, dotkneme se 

nejvýznamnějších směrnic z oblasti soukromého práva. Práv seniorů a jejich ochranu při 

nákupu a požívání různých služeb se bez diskuze dotýkají směrnice a mezinárodní smlouvy 

ohledně nekalých ustanovení ve spotřebitelských smlouvách mezi podnikateli a spotřebiteli. 

Podle Směrnice č. 93/13ES o nekalých ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách smluvní 

ustanovení, které nebylo jednotlivě vyjednáno na základě předem formulované standardní 

smlouvy, se považuje za nekalé takové jednání, jestliže v rozporu se zásadou dobré víry 

způsobuje k neprospěchu spotřebitele podstatný nepoměr  smluvních práv a povinností 

smluvních stran. Opět je zde vyjádřeno, že jednání musí být jasné a srozumitelné; 

v pochybnostech platí vždy výklad, který je spotřebiteli nejpříznivější. Směrnice dále 

zavazuje členské státy, aby ve svých vnitrostátních předpisech stanovily, že nekalosoutěžní  

ustanovení ve smlouvách, které uzavřel podnikatel se spotřebitelem, jsou pro spotřebitele 

nezávazná. Členské státy se mají dále postarat o to, aby v zájmu spotřebitelů byly zajištěny 

přiměřené a účinné prostředky k tomu, aby bylo zabráněno používání  nekalých ustanovení  

ve smlouvách. Praktické a konkrétní je ustanovení Směrnice chránící zájmy spotřebitelů -

seniorů též výslovnou pobídkou osobám a organizacím chránícím práva spotřebitelů v té které 

zemi zahájit soudní nebo správní řízení a použít k tomu účinné prostředky. Z tohoto okruhu je 

Směrnice č. 1999/44 o koupi spotřebního zboží, která chrání spotřebitele v tom smyslu, že 

prodávající je povinen dodat spotřebiteli zboží v souladu se smlouvou a jejím účelem, 

v odpovídající kvalitě a bez vad.  Dále směrnice upravuje nároky spotřebitele z titulu 

případných vad zboží a záruky poskytnuté prodávajícím spotřebiteli. V širším slova smyslu 

též k ochraně práv seniorů přispívá další Směrnice č. 85/374 o odpovědnosti za vadné 

výrobky. Seniorů se může též týkat Směrnice č. 87/102 o spotřebitelském úvěru, jež upravuje 

smlouvy, podle nichž poskytovatel úvěru poskytuje anebo slíbí poskytnout spotřebiteli úvěr 

ve formě odkladu splácení, půjčku anebo jinou obdobnou finanční pomoc. Směrnice obsahuje 

povinnost uzavřít úvěrovou smlouvu v písemné formě a konkrétní obsah smluv, kterým musí 

být zejména efektivní roční úroková míra, podmínky, za kterých ji lze měnit, údaj o částce, 

počtu a lhůtách  splátek,  sumarizace jednotlivých částí nákladů úvěrové smlouvy, apod.  

V souvislosti s právy seniorů, kteří jsou rozhodně významnou částí evropské populace, která 
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využívá služeb evropských cestovních kanceláří,  lze zde též  zmínit Směrnici č. 90/314 o 

komplexních zájezdech. Směrnice řeší v naší zemi v poslední době zmiňovaný požadavek, 

tedy že popis komplexního zájezdu, jeho cena a ostatní smluvní podmínky nesmějí obsahovat 

zavádějící údaje, dále je zde blíže popsán povinný obsah prospektů zájezdů, povinnosti 

provozovatele cestovní kanceláře či agenta, který zájezd nabízí, právní odpovědnost vůči 

spotřebiteli za řádné splnění smluvních povinností a v neposlední řadě též povinnost 

provozovatele cestovní kanceláře  vrátit spotřebitelem zaplacené částky a zpáteční cestu 

spotřebitele v případě platební neschopnosti či konkurzu  provozovatele. Opět je zde 

ustanovení, že členské státy mohou v oblasti, která je ve věcné působnosti Směrnice vydávat 

anebo zachovat přísnější předpisy k ochraně spotřebitele. 

   Se zvyšováním počítačové gramotnosti seniorů v rámci EU a dále vzhledem k  jejich 

určitému fyzickému omezení ve stáří uveďme též Směrnici č. 2000/31 o elektronickém 

obchodu o službách informační společnosti, které mohou probíhat on line, tedy v případě této 

Směrnice s důrazem na prodej zboží on line. Je konstatováno, že členské státy mají za 

povinnost zajistit, aby jejich právní systém  umožňoval uzavírání smluv elektronickým 

způsobem. Vedle dalších povinností je poskytovatelům služeb uloženo s ohledem na práva 

seniorů informovat o službách jasně, srozumitelně a nedvojznačně o jednotlivých technických 

krocích, které vedou k uzavření smlouvy. Poskytovatel služby je povinen neprodleně potvrdit  

elektronickou formou příjem objednávky spotřebitele, dát spotřebiteli k dispozici  přiměřené, 

účinné a přístupné technické prostředky, pomocí kterých lze rozpoznat a korigovat chybu 

v zadání před odevzdáním objednávky. V závěru obsahuje uvedená Směrnice výzvu k tomu, 

aby členské státy a Komise podporující  svazy a organizace obchodu, zástupce svobodných 

povolání a samotné spotřebitele, vyzvaly k vydání kodexů chování na podporu řádných služeb 

elektronického obchodování. S výše uvedeným souvisí dále Směrnice č. 97/7 o smlouvách 

uzavíraných na dálku, podle které se zvyšuje v důsledku zavádění nových technologií počet 

způsobů, kterými spotřebitelé získávají informace ohledně nabídek v celé EU a kterými 

uskutečňují své objednávky bez současné přítomnosti dodavatele a objednatele. Opět je zde 

kladen důraz na to, že se spotřebiteli musí před uzavřením obchodu dostat relevantní 

informace o zboží, jeho ceně, možných nákladech dodávky, způsobu placení dodávky a jejího 

provedení. Informace musí být spotřebiteli podány opět srozumitelným způsobem a  formou 

vhodnou pro prostředky dálkové komunikace, a to s přihlédnutím zejména k zásadám dobré 

víry v obchodních vztazích. Je zde dále upraveno právo na odstoupení  od smlouvy uzavřené 

na dálku ve lhůtě sedmi pracovních dnů, a to bez udání důvod a bez povinnosti platit smluvní 

pokutu. Jediné náklady, které mohou být na spotřebiteli požadovány v důsledku výkonu jeho 
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práva od smlouvy odstoupit, jsou náklady spojené s vrácením zboží. Směrnice obsahuje též ve 

vztahu k seniorům praktická opatření, kterými je kupříkladu náprava podvodného použití 

platební karty a též závazek členským státům zajistit v zájmu spotřebitelů vhodné a účinné 

prostředky zaručující dodržování ustanovení této Směrnice. K ochraně zájmů spotřebitelů 

svědčí též Směrnice č. 98/27 o zápůrčích žalobách,  jejímž principem je možnost domáhat se 

nápravy v případě protiprávního jednání, jehož původ se nachází na území jiného státu Unie. 

Úmluva EHS o soudní příslušnosti výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech pak obsahuje možnosti příp. soudní ochrany spotřebitelů a příslušnost soudů k těmto 

sporům. Určité procesní otázky, které se dotýkají práv seniorů, pak obsahuje Úmluva EHS o 

právu rozhodném pro závazkové poměry ze spotřebitelských smluv. 

   Osobních poměrů seniorů se pak dotýká Nařízení č. 1347/00 o příslušnosti a uznání a 

výkonu rozhodnutí v manželských věcech, které konstatuje, že rozdíly mezi národními 

předpisy o výkonu rozhodnutí ztěžují volný pohyb osob a hladké fungování volného trhu, 

proto je správné vydat právní úpravu ke sjednocení předpisů o mezinárodní příslušnosti 

v manželských věcech, v řízení o rodičovské odpovědnosti a dále zjednodušit formality za 

účelem rychlého a jednoduchého uznávání rozhodnutí a jejich výkonu. Působnost tohoto 

nařízení zahrnuje občanskoprávní řízení  a mimosoudní řízení, která jsou v manželských 

věcech upravená v členských státech s výjimkou řízení v ryze církevních věcech. Toto 

nařízení platí pouze pro řízení, která se týkají rozvodů  manželství, odluky manželů bez 

zrušení manželského svazku,  nebo prohlášení manželství za neplatné a netýká se otázek jako 

např. viny na rozvratu manželství, manželského majetkového práva anebo jiných vedlejších 

aspektů, i když s uvedeným řízením souvisejí. Rozhodnutím se podle tohoto nařízení 

konkrétně rozumí takové, jež je vydáno soudem členského státu o rozvodu, rozluce bez 

zrušení manželského svazku nebo prohlášení manželství za neplatné a jež vzešlo z z řízení v 

manželských věcech, a to bez ohledu na označení  konkrétního rozhodnutí, jak např. rozsudek 

nebo usnesení. Takováto rozhodnutí vydaná v členském státě se uznávají v jiném členském 

státě bez zvláštního řízení. 
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Závěr.

    Jak vyplývá z mnohých mezinárodněprávních studií, zdá se, že suverenita jednotlivého 

státu jakožto právní kategorie je dnes již překonána. Suverenita a národní zájem jednotlivého 

státu již neodpovídá adekvátně nárokům a pojetí práva v globalizovaném světě. Proto v tom 

všeobecném „babylonském“  zmatení jazyků a hodnot soudobého světa  je nutné se vrátit 

k podstatě, tedy k individuu jako takovému a jeho nezadatelným lidským právům. Toto 

humanitární hledisko, tento jedinečný pohled upřený na člověka by měl být určující. Ve světě, 

který se pravděpodobně jako ještě nikdy před tím, chvěje nad propastí sebezničení, kdy jsou 

nabourány široké jistoty hospodářské, ekologické, ale i jistoty mravní a metafyzické, nezbývá 

než uvědomit si právě v tak divné době, že  politické i právní proklamace je nutné  promítnout 

do opravdové demokracie ekonomické. Jedině tak se může v plnosti uplatnit a rozvinout 

svoboda lidské bytosti, která je úhelným kamenem smysluplně prožitého života. 

Nezodpovězenou otázkou však zůstává, nakolik jsou politické elity schopny a také ochotny 

cítit onu tíživou a velkou odpovědnost za osud světa, jemuž možná jako ještě nikdy 

v minulosti opravdu zvoní hrana.
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