
Demokratický zákonodárce a nezávislá justice: jak silná jsou sociální práva?52 | Demokratický zákonodárce a nezávislá justice: jak silná jsou sociální práva? | 53

. Demokratický zákonodárce a nezávislá justice: 
jak silná jsou sociální práva?

Předmětem soudního přezkumu v oblasti sociálních práv se stávají primár-
ně normativní pravidla upravující nároky na ekonomické a sociální statky. 
Je to výsledek nepatřičné ingerence soudního rozhodování do sféry zákono-
dárné moci? Nebo nezbytný důsledek existence právního sociálního státu? 
Jaká specifi ka s sebou nese soudní rozhodování o normách obecného práva, 
upravujících nároky ze sociálních práv? 

Alexy93 uvádí jako jeden z hlavních argumentů stoupenců závěru o soud-
ní nevymahatelnosti sociálních práv obecně sémantickou a strukturální 
vágnost jejich formulací, nemožnost přesně identifi kovat obsah a strukturu 
abstraktně formulovaných práv za pomoci standardních právních prostřed-
ků. Není dostatečně zřejmé, co přesně a konkrétně zaručují, jaké povin-
nosti z nich vyplývají, jaká subjektivní práva jsou eventuálně při provedení 
ve vnitrostátní legislativě způsobilá založit. Vágnost formulací sociálních 
práv sama inspiruje myšlenku, že nebyla ani zamýšlena jako závazky způ-
sobilé založit konkrétní subjektivní, soudně vymahatelné nároky. Z toho 
se podává, že pouze moc zákonodárná, přímo legitimovaná vůlí občanů, 
je oprávněna provést konkretizaci jejich obsahu. Z principu oddělení moci 
v demokracii přitom vyplývá, že vnitrostátní soudy rozhodují o individu-
álních nárocích založených zákonnými akty. Naopak není jejich úlohou 
nahrazovat úvahu zákonodárce svou vlastní úvahou. 

Druhou námitkou proti soudní vymahatelnosti sociálních práv je ná-
kladnost jejich zajišťování v soudobých společnostech. Tato fi nanční ná-
kladnost je spojena s fungováním moderních společností, kde stát přebírá 
do značné míry zabezpečovací a pečující úlohy, které ve starověkých a stře-
dověkých státech plnila rodina, rodové společenství nebo soukromé dobro-

93 Alexy, str. 340. 

činné iniciativy. Každá právní úvaha ohledně poskytování sociálních práv, 
ať již zákonodárná nebo soudní, zahrnuje vždy rozpočtová hlediska. Roz-
hodnutí o přerozdělování společenských zdrojů musí brát zřetel na složité 
komplexy společenských zájmů a hlediska efektivnosti fungování veřejných 
institucí. S ohledem na významné fi nanční náklady spojené se zajišťová-
ním sociálních práv je tak vágnost jejich formulací nezbytná a neexistence 
subjektivního nároku na soudní vymahatelnost by tak odpovídala zásadě, 
že není úkolem soudnictví ovlivňovat úvahy a rozhodnutí rozpočtových 
politik. Jenže ve skutečnosti judikatura rozpočtové úvahy dnes ovlivňuje 
zcela běžně – stačí vzpomenout například daňovou problematiku, kde hraje 
soudní kontrola stále významnější úlohu. Tato skutečnost nám ale stále 
neříká nic o tom, jak by se měly soudy vypořádat s vágními formulacemi, 
s nimiž jsou obvykle garance sociálních práv spojeny. 

Zastánci existence subjektivních nároků ze sociálních práv naopak argu-
mentují respektem k lidské důstojnosti a svobodě člověka. Předpokladem 
pro svobodný rozvoj jednotlivce v důstojnosti lidské bytosti v sociální spo-
lečnosti je určitá úroveň faktické svobody. Svobodu může užívat jen ten, 
kdo má k tomu materiální a intelektuální podmínky, které jsou předpo-
kladem jakékoliv seberealizace. Nezbytným předpokladem je minimální 
materiální standard, alespoň takový, aby jednotlivec mohl svobodně rozho-
dovat o svých potřebách. Minimální standard jej chrání, takže se nemusí 
podvolit nejrůznějším formám vykořisťování, znevolňování a vylučování 
ze společenského života.94 Ochrana lidské svobody vyjadřuje jeden z účelů 
ochrany ústavně zaručených práv, tedy právně zajistit záležitosti, jež tvoří 
životně důležité zájmy jednotlivce.95 Druhým, rovněž významně dotčeným 
ústavně zaručeným právem je v této souvislosti právo na život. 

Odpověď na otázku, zda sociální práva jsou pouhou proklamací, zda před-
stavují objektivní závazky státu a zda z těchto objektivních závazků vyplývají 
subjektivní, soudně vymahatelná práva v podobě konkrétních nároků, nepři-
svědčí zřejmě ani jednomu z krajních stanovisek, ale bude se nacházet někde 
uprostřed. Obsah a povaha závazků, jež jsou předmětem pozitivní povinnosti 
států při zajišťování sociálních práv odpovídá specifi cké povaze, jíž se tato 
práva vyznačují. Sociální práva je možno zajistit pouze nějakou pozitivní čin-

94 Jako příklad může sloužit úloha, jakou hrají materiální podmínky vytvořené na straně jed-
notlivce pro realizaci práva na práci. K tomu srov. např. Th e Right to work. General comment 
No. 18, (24. 11. 2005), GE. 06-40313 (E) 080206, E/C. 12/GC/18, str. 2, odst. 4: „Právo na 
práci, zaručené v Paktu I., potvrzuje povinnost států, smluvních stran Úmluvy zajistit jed-
notlivcům právo na svobodně zvolenou nebo přijatou práci, včetně práva nebýt nespravedlivě 
o práci připraven. Tato defi nice zdůrazňuje skutečnost, že respekt vůči jednotlivci a jeho dů-
stojnosti je vyjádřen ve svobodě jednotlivce ohledně volby práce, přičemž je třeba zdůraznit 
význam práce pro osobní rozvoj a pro sociální a ekonomické začlenění.“
95 Alexy, str. 339. 
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ností – nikoliv tedy např. tak, že by se státní moc pouze zdržela zásahů do svo-
body či práva na život jednotlivce. K zajištění kteréhokoliv ze sociálních práv 
je pozitivní činnost státní moci pomáhajícího charakteru zcela nezbytná.96 Již 
proto není udržitelný názor, podle něhož by sociální práva nebyla způsobilá 
existovat alespoň v nějakém rozsahu jako subjektivní veřejná práva. 

Sociální práva na ústavní úrovni ani nebývají formulována jinak než 
strukturálně vágně. Konkrétní identifi kace z nich vyplývajících subjektiv-
ních nároků je ad hoc určena rozhodnutími vnitrostátního zákonodárce, 
jež berou v úvahu dostupnost zdrojů, naléhavost veřejných a soukromých 
zájmů a volbu z možných modelů přerozdělování. Zákonodárce má povin-
nost tyto úvahy provést a učinit rozhodnutí o konkrétním způsobu zajištění 
sociálních práv. Tato rozhodnutí zákonodárce mají nejčastěji podobu práv-
ních pravidel a státní politiky. Je to úvaha zákonodárce, nikoliv rozhodnutí 
soudů, co primárně určuje obsah diskuse. 

S tím je možno samozřejmě souhlasit. Je suverénní pravomocí zákono-
dárce pozitivně upravit subjektivní nároky v závislosti na konkrétních pod-
mínkách dostupnosti zdrojů a možnostech jejich přerozdělení. Pozitivní le-
gislativní činnost musí vyhovět několika ústavním požadavkům. Podmín-
ky přístupu k právům, jež zákonodárce formuloval, musí být konformní 
s ústavním principem rovnosti, nesmí být diskriminační. Tato povinnost 
zákonodárce vyplývá především z jednoho ze základních principů právní-
ho státu, jímž je rovnost před zákonem zajišťovaná soudy. Zákonodárce je 
povinen nejen nerušit rovné postavení subjektů v důsledku legislativních 
rozhodnutí stanovících podmínky nároků ze sociálních práv, ale je povinen 
stanovit podmínky, které respektují rovnost subjektů. V případě, že se tak 
nestane, je úlohou soudů poskytnout ochranu jednotlivci, jehož subjektivní 
právo na rovné zacházení bylo porušeno. 

Dále platí, že legislativní úprava sociálních práv, tak jako každá pozitivní 
činnost státu, musí respektovat právo na důstojnost, svobodu a život jednot-
livce v pozitivním smyslu slova. Zajištění určité základní sociální existenční 
úrovně je spojeno s reálnou možností člověka užívat svobodné volby a těšit 
se z kvality života. Každá legislativní úprava sociálních práv musí zajišťovat 
tento minimální standard.97 Nakolik opomenutí zákonodárce zajistit mi-

96 K tomu srov. rozsudek Ústavního soudu Jižní Afriky ve věci Th e Gauteng Provincial Legis-
lature in re: Dispute concerning the Constitutionality of certain provisions of the School Education 
Bill of 1995, CCT 39/95, odst. 63: „Práva tohoto typu [jako ta obsažená v Paktu o kulturních, 
hospodářských a sociálních právech – pozn. aut.][…] jsou bezobsažnými proklamacemi bez 
aktivního a soustavného úsilí státu zaměřeného na jejich dosažení.“
97 Minimální standard by měl zahrnout garance základních věcných plnění, jež můžeme 
souhrnně nazvat existenčním minimem. Patří sem zajištění základního přístřeší, poskytnutí 
základního vzdělání a lékařské péče. K problematice minimálního standardu viz kap. 6.1. 
a kap. 8. 

nimální standard sociálních práv zasáhne do práva jednotlivce na svobodu 
a život, potud je dána rovněž pravomoc soudů poskytnout ochranu veřej-
ným subjektivním právům na život, svobodu a lidskou důstojnost. 

Alexy dovozuje celkem tři obecná kritéria pro posouzení, zda konkrét-
ní opatření či opomenutí v oblasti sociálních práv nepředstavuje excesivní 
zásah do ústavně zaručených práv jednotlivce. Tato kritéria se opírají o zá-
kladní měřítka ústavních záruk práv: 

a. intenzitu, v níž je dotčen princip svobody jednotlivce, 
b. princip rozdělení mocí v demokracii (včetně rozpočtových pravomocí 

parlamentu), 
c. konkurující podstatné principy (zejména ve vztahu ke svobodě ostat-

ních) a stupeň, v němž jsou dotčeny.98 
Rovněž z „minimalistického“ pojetí soudní vymahatelnosti sociálních 

práv plyne, že jakékoliv zásahy soudní moci do úvahy zákonodárce budou 
znamenat nahrazení rozhodnutí zákonodárce rozhodnutím soudní moci 
a budou mít rovněž vliv na rozpočtové úvahy. To ovšem platí o jakém-
koliv základním lidském právu. Budou-li soudy například rozhodovat 
o typických občanských a politických právech, jako je svoboda projevu 
nebo právo na spravedlivý proces, budou mít jejich rozhodnutí rovněž tyto 
důsledky. Tato skutečnost proto není na překážku soudní vymahatelnosti 
sociálních práv. 

4.1. Sociální legislativa a soudcovská zdrženlivost

V ústavních demokraciích limituje zákonodárce ústava, která je vykládána 
soudy. Ústava rovněž zakládá právo občanů napadnout za určitých podmí-
nek zákony, pokud tvrdí, že jejich podmínky jsou excesem z řádného výkonu 
pravomocí zákonodárce. „Soudy jsou vázány základní povinností k ústavě 
a zákonu, které musí aplikovat nestranně, beze strachu a bez předsudků.“99 
Obecně se proto zdrženlivostí či sebeomezením soudcovského rozhodování 
rozumí úsilí soudu co nejméně se odchýlit od vlastních minulých rozhod-
nutí. Opakem soudcovské zdrženlivosti je aktivismus v soudním rozhodo-
vání, jehož výrazem jsou výrazné zvraty judikatury a důsledkem snížení 
míry předvídatelnosti soudních rozhodnutí. Zdrženlivost justice ve vztahu 
k sociálnímu zákonodárství ovšem vychází z celé řady dalších ohledů, které 
respektují určité úvahy zákonodárné moci jako legitimní. Jejich základem 
jsou dvě skutečnosti. Jednak jsou legislativní normy výsledkem převažující 
vůle většin, které v demokratických společnostech prostřednictvím svých 

98 Alexy, str. 344. 
99 Minister of Health and Others v. Treatment Action Campaign, 2002 (10) BCLR 1033 (CC), 
bod 99. 
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zástupců vydávají zákony v souladu s vlastním ústavním výkladem. Úprava 
sociální politiky je jako výraz pozitivní povinnosti státu zajistit sociální 
práva nesporně úkolem legislativy. 

Kromě toho jsou v oblasti sociální legislativy předmětem soudního pře-
zkumu typicky nároky, které státní moc zajišťuje prostřednictvím poměrně 
složitých systémů distribuce veřejných zdrojů. Předmětem soudního pře-
zkumu ústavnosti však není hodnocení toho, jak úspěšně zvolil zákonodár-
ce konkrétní metodu zajištění distribuce a efektivního využití zdrojů nebo 
vyvážení protichůdných sociálních zájmů, ale ústavní souladnost opatření. 
V této oblasti proto rovněž soudy uplatňují vysokou míru zdrženlivosti. 
Rozhodnutí, která mají charakter volby sociální politiky, jsou považová-
na za součást legitimní úvahy vyhrazené pouze zákonodárci. V takových 
případech ani „zkušenost soudců, ani institucionální meze soudcovského 
rozhodování nevybavují soud schopností přesně identifi kovat, kde se na-
chází rovnováha mezi cílem sledovaným legislativou a ochranou zaručené-
ho práva.“100 V rámci rozhodnutí, jež představují konkrétní volbu sociální 
politiky, totiž téměř nikdy nedochází k situaci, že by této volbě odpovídalo 
jen jedno racionální řešení. Řešení zvolené zákonodárcem má povahu volby 
z různých variant, jak racionálně zajistit určité sociální cíle. Jistě nelze tvr-
dit, že by oprávnění soudu zahrnovalo jednoduše možnost nahradit racio-
nální úvahu zákonodárce jinou racionální úvahou soudu pouze proto, že se 
soudu jeví jiná varianta vhodnější. 

Zdrženlivost soudů při přezkumu legislativy v oblasti sociálních práv ty-
picky zahrnuje mírnější nároky justice na prokázání „nezbytnosti“ ve smys-
lu ústavní souladnosti příslušných opatření, pokud jde o posouzení otázek 
skutkových, zatímco otázky právní podléhají standardním nárokům na dů-
kazní pohotovost. Justice bude zdrženlivější, pokud je důkaz o nezbytnosti 
určitého opatření založen na výsledcích vědeckých výzkumů či získaných 
datech, takže soudy obvykle nebudou trvat na tom, že zákonodárce měl 
volit alternativní způsob, který by představoval mírnější zásah do práv sub-
jektů.101 Soudy se tu řídí úvahou, zda skutkovou otázku může zodpovědět 
někdo, kdo má v daném případě více informací, znalostí a zodpovědnosti, 
aby učinil příslušné rozhodnutí.102 Kdo však má při rozhodování o distri-
buci dostupných zdrojů více znalostí a zodpovědnosti než zákonodárce? Jak 
soudy odliší legislativní rozlišování, které je jako výsledek legitimních úvah 
zákonodárce o distribuci veřejných zdrojů hodno uplatnění zdrženlivosti ze 
strany justice, od případů, kdy je třeba přezkoumat detailně základy opod-

100 Stoff man v. Vancouver General Hospital, cit. v pozn. č. 77, str. 49. 
101 Tamtéž, str. 10: „Tento soud nebude ve jménu minimálního zásahu zaujímat restriktivní 
postoj k sociologickým důkazům a požadovat po zákonodárci, aby zvolil méně ambiciózní 
prostředky k ochraně zranitelných skupin.“
102 Srov. např. Canada (Attorney General) v. Mossop, [1993] 1 S. C. R. 554, str. 53. 

statněnosti určitého opatření? Může být poněkud překvapivé, že pro řešení 
tohoto problému zřejmě neexistuje jednotný klíč, nebo alespoň více či méně 
shodný myšlenkový postup. Úvahy justice při řešení tohoto problému jsou 
poměrně různorodé. Přesto sdílejí společná právně-fi lozofi cká východiska. 

Pokud sociální politika zasahuje do práv, jež jsou předmětem ústavně 
zaručené ochrany, soudy se nemohou nijak zprostit povinnosti rozhodnout 
takové hodnotové konfl ikty.103 Na druhou stranu ale volby ekonomické-
ho, rozpočtového řešení předmětem takového soudního přezkumu nejsou. 
Výstižné vymezení obsahu soudcovské zdrženlivosti ve vztahu k ekono-
mickým souvislostem sociální legislativy provedl německý Spolkový ústav-
ní soud v rozhodnutí ve věci Investitionshilfe I. V této věci byla napadena 
německá legislativa vytvářející investiční fond, který měl v poválečném 
období umožnit rekonstrukci podniků těžkého průmyslu. Úprava, která 
byla postavena na povinných odvodech ostatních průmyslových odvětví 
do tohoto fondu, byla napadena pro svůj tvrzený diskriminační charakter. 
Německý Spolkový ústavní soud zde nelze vydávat za zastánce extrémně 
zdrženlivého přístupu k úvaze zákonodárce. Naopak, tento soud v celé 
řadě věcí sociálního charakteru velmi výrazně zasahuje do oblasti záko-
nodárných úvah. Ve věci Investitionshilfe I však neshledal diskriminační 
charakter povinných odvodů do investičního fondu. Soud tento názor od-
mítl stejně jako představu, že by Základní zákon snad požadoval od státní 
moci jakoukoliv neutralitu v ekonomických nebo sociálních věcech. Ústa-
vodárná moc je v tomto ohledu neutrální pouze v tom smyslu, že není po-
stavena na specifi ckém ekonomickém systému. Zákonodárná moc je proto 
oprávněna uplatňovat takovou ekonomickou politiku, jakou považuje za 
daných okolností za správnou, za předpokladu respektování Základního 
zákona. Soud není oprávněn posuzovat moudrost zákonodárných opatření. 
Ústavní soudnictví posuzuje opatření legislativy jen v tom rozsahu, v jakém 
legislativa případně překročila meze svého uvážení a zneužila svých pravo-
mocí. Podle názoru soudu princip rovnosti nijak okruh této přezkumné 
pravomoci nerozšiřuje. Podle Spolkového ústavního soudu není legislativa 
v rozporu s ústavními předpisy jen proto, že sleduje prospěch jednotlivých 

103 Srov. rozsudek Ústavního soudu Jižní Afriky ve věci Bel Porto School Governing Body and 
Others v. Th e Premier of the Province Western Cape and Another, CCT 58/00, str. 129, bod 62: 
„[…] mělo by jistě negativní vliv na ústavnost neposkytnout ochranu, jestliže došlo k zásahu 
do ústavně zaručeného práva. Ačkoliv by soudy měly projevovat významnou zdrženlivost ve 
vztahu ke státní správě a uznat praktické problémy, s nimiž se státní správa potýká, může to 
vyvolat zavádějící dojem, že v případech, kde dojde k zásahu do ústavně zaručeného práva 
a kde zároveň se vyskytnou významné praktické problémy, nebude ten, kdo rozhodoval, volán 
k odpovědnosti. Ochrana se musí přizpůsobit právu o něž jde, nikoliv naopak.“ Podobně také 
např.: Chaoulli v. Quebec (Attorney General), [2005] 1 S. C. R. 791, 2005 SCC 35, bod 89., 
Government of the Republic of South Africa and Others v. Grootboom and Others, 2000 (11) 
BCLR 1169 (CC), bod 94. 
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skupin ve společnosti. Musí ale jít o zákony, jejichž cílem je veřejné blaho, 
a tyto předpisy nesmí zanedbávat zájmy druhých, již jsou hodny ochrany.104

Jiné vyjádření omezení justice spočívající ve zdrženlivosti ve vztahu 
k hodnocení efektivnosti sociálních a ekonomických politik podal Nejvyšší 
soud Kanady ve věci Irwin Toy Ltd. v. Quebec. V této věci se jednalo o zá-
konný zákaz reklamy zaměřené na děti mladší třinácti let. Společnost Irwin 
Toy, která byla za porušení tohoto zákazu opakovaně pokutována, se brá-
nila argumentací o neústavnosti tohoto omezení, jež šlo podle jejich názoru 
nad rámec opatření nezbytných v demokratické společnosti. Podle návrhu 
společnosti měl zákon využít takové prostředky k dosažení svého cíle chrá-
nit děti, jež by v naprosto minimální míře zasáhly do ústavně zaručených 
práv ostatních. Odvolací instance daly společnosti za pravdu, ale kanadský 
Nejvyšší soud odmítl takové pojetí nezbytnosti na napadený zákon apliko-
vat. Podle jeho názoru tam, kde je stát „jediným odpůrcem“ zasahujícím 
do práv jednotlivce (jako je tomu typicky pokud jde např. o trestní právo), 
není pro soud obtížné s vysokou měrou jistoty zhodnotit nezbytnost tako-
vého opatření z toho hlediska, zda jde o minimální zásah. Jestliže ale jde 
o zákon představující kompromisní vyvážení střetu různých oprávněných 
skupinových zájmů, potom volba prostředků a účelu zákonné úpravy vy-
žadují zhodnocení často rozporných odborných důkazů a protichůdných, 
ač stejně oprávněných nároků na omezené zdroje. Ty nemohou být soudy 
zhodnoceny se stejnou měrou jistoty. Je to vždy právě a pouze „legislativa, 
zprostředkovávající mezi nároky soupeřících zájmů, která je nucena od-
hadnout rovnovážný bod, aniž by měla kdy absolutní jistotu, jak se jí to 
podařilo.“ Soud tak odlišil dva různé vzorce legislativní úpravy s tím, že 
odmítl aplikovat přísný výklad nezbytnosti zákonodárného opatření, jenž 
by aplikoval v případě legislativy, která nevyvažuje protichůdné legitimní 
zájmy třetích osob.105

Jako inspiraci nyní nabízíme krátké studie tří různých přístupů, jež řeší 
otázku prostoru pro omezenou justiční intervenci v oblasti sociálních práv. 
V první je řešena otázka soudcovské zdrženlivosti ve vztahu k prostoru legi-
timní úvahy vnitrostátního zákonodárce, druhá vidí prostor pro omezenou 
intervenci justice v oblasti vymezené jako „rdousící efekt“ sociální legisla-
tivy, třetí vymezuje prostor pro justiční intervenci ve sféře ochrany zájmů 
znevýhodněných menšin. 

104 BVerfGE 4, 7 – Investitionshilfe I.
105 Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General) [1989] 1 S. C. R. 927, str. 69 a násl. Příkladem 
legislativy, v níž je stát naopak „jediným odpůrcem“ jednotlivce, do jehož práv bylo zasaženo, 
je trestněprávní regulace, kde stát jménem celé společnosti trestá činy nebezpečné pro společ-
nost. Požadavek minimálního zásahu jako testu nezbytnosti, který soud v této věci odmítá, je 
původně vytvořen judikaturou v trestních věcech. 

4.1.1. Evropský soud pro lidská práva a margin of appreciation

ESLP sleduje dodržování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, tedy 
právního dokumentu s ambicí garantovat stejný standard základních práv 
v prostředí rozdílných ústavních systémů. Jeho přístup má nevyhnutelně 
obecný koncepční význam pro úvahy vnitrostátních justičních orgánů ve 
všech těchto ústavních systémech. Vzhledem ke své regionální působnos-
ti se ESLP neobejde bez poměrně širokého výkladu věcného rozsahu ga-
rantovaných práv. Ze sociálních práv výslovně přiznává Evropská úmluva 
ochranu jen právu na vzdělání v čl. 2 Protokolu č. 1 k Úmluvě. Přesto ESLP 
uplatňuje velmi široký výklad Úmluvy, což vedlo k zahrnutí celé řady ná-
roků, jež mají charakter sociálního zabezpečení, do věcného rozsahu práva 
na ochranu vlastnictví podle čl. 1 Protokolu č. 1.106 Obdobně Soud dovodil 
porušení čl. 6 odst. 1 (právo na spravedlivý proces) ve vztahu ke sporům 
v oblasti sociálního zabezpečení.107 Nároky ze sociálních práv, např. práva 
na svobodnou volbu povolání, jsou ale posuzovány rovněž ve vztahu k čl. 8 
Úmluvy.108

Je nepochybné, že Evropská úmluva nebyla primárně zamýšlena jako 
mezinárodní garance sociálních práv. Byla vytvořena jako nástroj „systému 
včasného varování“ po 2. světové válce. Měla do budoucna zabránit nebez-
pečí uplatňování totalitních postupů členskými státy vůči jednotlivcům, 
a zahrnovala tak převážně záruky občanských a politických práv. Vzhledem 
ke svým výkladovým standardům ovšem ESLP nakonec pod ochranu práv 
Úmluvy zahrnul i celou řadu nároků ze sociálních práv, včetně dávek soci-
álního zabezpečení. ESLP například zařadil sociální dávky z příspěvkových 
systémů pod pojem „majetek“, analogicky majetkovým právům účastníka 
soukromého penzijního fondu.109 Od té doby postupuje tímto způsobem už 
pravidelně.110 Příspěvkové sociální fondy, založené na pojistném principu, 
lze však jen obtížně porovnávat s příspěvkovými veřejnými systémy sociál-

106 Zahrnutí práv sociálního charakteru pod kontrolu Úmluvy, která je určena k ochraně práv 
převážně občanských a politických, je obecně považováno za kontroverzní. Rozhodovací čin-
nost ESLP je proto terčem kritiky, jež obvykle poukazuje na vnitřní rozpornost jeho judikatu-
ry v sociálních věcech. 
107 Srov. např. rozsudek ESLP ze dne 26. 2. 1993, Salesi v. Itálie (stížnost č. 13023/87), Series 
A no. 257-E, pp. 59–60. 
108 Srov. např. rozsudek ESLP ze dne 27. 9. 1999, Smith a Grady v. Spojené Království (stížnost 
č. 33985/96, 33986/96), Reports of Judgments and Decisions 1999-VI. 
109 Rozhodnutí Komise ze dne 16. 12. 1974, Müller v. Rakousko (stížnost č. 5849/72), D. R. 1, 
p. 50. 
110 Rozsudek ESLP ze dne 16. 9. 1996, Gaygusuz v. Rakousko (stížnost č. 17371/90, Reports 
1996-IV, rozsudek ESLP ze dne 12. 10. 2000, Jankovic v. Chorvatsko (stížnost č. 43440/98), 
Reports of Judgments and Decisions 2000-X, rozsudek ESLP ze dne 12. 4. 2006, Stec a ostatní 
v. Spojené království, (stížnost č. 65731 a 65900/01). 


