
Téma ochrany men‰in b˘vá tradiãnû zpracová-
no z rÛzn˘ch úhlÛ pohledu: právní zakotvení
postavení men‰in a men‰inov˘ch práv v historii
a v souãasnosti v mezinárodnûprávních doku-
mentech a národním právu1 nebo problematika
antidiskriminaãních opatfiení.2 Z psychologic-
kého hlediska napfi. pfiedsudky a stereotypy vÛãi
men‰inám ve spoleãnosti,3 z hlediska sociolo-
gického otázky tzv. sociologie men‰in.4 Na po-
mezí vícero oborÛ se nacházejí studie zab˘vající
se multikulturalismem.5

Politologie se men‰inám specificky vûnuje mj.
ve dvou smûrech – v prvním, spí‰e formálním
vymezení, v souvislosti s teoriemi demokracie,
kde jiÏ oznaãení vláda vût‰iny implikuje exis-
tenci men‰in(y), a ve druhém, obsahovém,
v souvislosti s nacionalismem, etnick˘mi kon-
flikty6 nebo jako tzv. men‰inová politika.7 Tyto
pfiístupy b˘vají rÛznû kombinované do studií
svou povahou spí‰e deskriptivních (zprávy
o stávající právní úpravû a situaci men‰in) nebo
normativních (moÏnosti zlep‰ení postavení
znev˘hodnûn˘ch men‰in zejména skrze novou
právní úpravu pozitivních opatfiení).

Následující text se pokusí po vzoru statû Bru-
ce Ackermana8 za vyuÏití v˘‰e uveden˘ch po-
znatkÛ analyzovat, které men‰iny zasluhují
v normotvorn˘ch procesech zvlá‰tní pozornost,
a nakolik lze pro ochranu tûchto men‰in vyuÏít
stávající teoretickoprávní a ústavnûprávní dokt-
ríny t˘kající se zaji‰tûní reprezentace zájmÛ
v normotvorném procesu. Demokracie b˘vá
ãasto charakterizována jako vláda lidu, nebo
vláda vût‰iny. O pfiesnûj‰í definici se pokou‰eli
rÛzní politologové a teorie demokracie mÛÏeme
velmi zhruba rozãlenit na dvû skupiny: proce-

durální a substanciální, tj. zamûfiené na cíle.9
Av‰ak i ta nejminimalistiãtûj‰í koncepce, podle
které „demokracie je systém, v nûmÏ strany pro-
hrávají volby“10 pfiedpokládá, Ïe momentální
politické men‰iny se mohou stát vût‰inou, resp.
její souãástí.

Co v‰ak s men‰inami, jeÏ v demokratickém
politickém procesu z rÛzn˘ch dÛvodÛ nejsou
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s to získat relevantní11 postavení? Od konce 
20. století upozorÀuje Fareed Zakaria na závaÏ-
né dÛsledky nedorozumûní, kdy se pod po-
jmem demokracie rozumí automaticky liberální
(konstitucionální) demokracie.12 Ve svobod-
n˘ch a regulérních volbách v‰ak mohou (i opû-
tovnû) zvítûzit politikové, ktefií omezují
základní práva vybran˘ch skupin obãanÛ. Pod
pojmem neliberální demokracie si vût‰inou
pfiedstavíme zejména státy jako Argentinu osm-
desát˘ch let, meãiarovské Slovensko, Sierru Le-
one nebo Bûlorusko. Nicménû podobn˘
potenciální problém byl identifikován jiÏ v prv-
ní polovinû 20. století v USA.

Carolene products – Footnote
Four

V roce 1938, krátce po kapitulaci pfied politikou
New Deal prezidenta Roosewelta, se Nejvy‰‰í
soud Spojen˘ch státÛ americk˘ch pokusil zno-
vu upevnit své postavení konstrukcí ucelené
doktríny pfiísného pfiezkumu ústavnosti. V roz-
hodnutí Carolene products, které se sice t˘kalo re-
gulace obchodu mezi jednotliv˘mi státy, uvedl
v poznámce ã. 4: „pfiedsudky proti oddûlen˘m
a izolovan˘m men‰inám mohou b˘t takovou
zvlá‰tní okolností, která závaÏn˘m zpÛsobem
zmen‰uje pÛsobení tûch politick˘ch procesÛ, na
které se obyãejnû spoléhá pfii ochranû men‰in,
a která proto mÛÏe mít za následek odpovídají-
cí pfiísnûj‰í soudní pfiezkum [ústavnosti aktÛ
po‰kozujících takové ,oddûlené a izolované’
men‰iny]“.13

V této souvislosti je nutno zdÛraznit, Ïe na
rozdíl od Evropy, kde pojem men‰ina s sebou
nese urãitou historickou zátûÏ spojenou se vzni-
kem mezinárodnûprávních závazkÛ k ochranû
národnostních men‰in po 1. svûtové válce,14

v USA vedl rostoucí dÛraz na formální rovnost
obãanÛ k obecnûj‰ímu vymezení men‰inov˘ch
skupin. Které men‰iny mohl mít Nejvy‰‰í soud
na mysli? Zajisté ãernochy,15 ale v judikatufie
najdeme i pfiípady ochrany usazen˘ch cizincÛ
a v˘slovné zmínky o nemoÏnosti vytvofiení de-
finitivního nebo ustáleného seznamu zranitel-
n˘ch men‰inov˘ch skupin.16

Bruce Ackerman jiÏ v osmdesát˘ch letech
upozorÀoval, Ïe je nutné pÛvodní koncepci pfie-
pracovat s ohledem na nové skupiny zranitel-
n˘ch men‰in, jako jsou obûti diskriminace na
základû pohlaví nebo sexuální orientace, nábo-
Ïenského vyznání, majetku (v praxi spí‰e jeho
nedostatku nebo obecnû sociální exkluze), pfií-
padnû pro nás moÏná pfiekvapivû nemanÏelské
dûti.17 Dal‰ími faktory mohou b˘t vûk nebo
zdravotní postiÏení.18 Znev˘hodnûné skupiny
totiÏ mnohdy vykazují spí‰e opaãné charakte-

ristiky neÏ ty uvedené v rozhodnutí Carolene
products – nejsou oddûleny a izolované, n˘brÏ
anonymní anebo rozpt˘lené. Jejich niÏ‰í poten-
ciál zapojení do politick˘ch procesÛ je pak dán
mj. náklady spojen˘mi s pfiekonáním anonymi-
ty anebo vzdálenosti (geografické i lidské) mezi
jednotliv˘mi pfiíslu‰níky znev˘hodnûn˘ch sku-
pin. Nemusejí se nutnû vyznaãovat tzv. nezmû-
niteln˘mi rysy (jako je rasa nebo národnost), ani
b˘t bezpodmíneãnû pfiedmûtem pfiedsudkÛ,
které by je apriori znev˘hodÀovaly v politickém
procesu. Klíãové je, Ïe se jedná o skupiny do-
stateãnû poãetné, aby bylo zfiejmé jejich znev˘-
hodnûní ve srovnání s jin˘mi obdobnû
poãetn˘mi skupinami, které v‰ak handicapem
politického vlivu netrpí.19 Obvykle navíc neb˘-
vají ani nepfiím˘mi beneficienty vût‰inovû za-
mûfiené legislativy.20

Nejvy‰‰í soud USA nicménû od vydání roz-
hodnutí Carolene products postupoval znaãnû 
restriktivnû a svou judikaturu vedl spí‰e k ne-
pfiiznávání ústavní ochrany nov˘m skupinám,
redukováním jiÏ zahrnut˘ch skupin a omezo-
váním pravomocí Kongresu pfii ochranû skupin
prostfiednictvím úpravy obãansk˘ch práv (civil
rights).21 Na základû kasuistiky v souãasnosti
existují vybrané skupiny a zapovûzené dÛvody,
které na stranû Nejvy‰‰ího soudu vedou auto-
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her, srov. ROY, J. A.: Carolene Products: A Game-Theoretic
Approach. Brigham Young University Law Review 1/2002, 
s. 53–110.

12 PÛvodnû ãlánek The Rise of Illiberal Democracy publikován
v ãasopisu Foreign Affairs 6/1997, kter˘ byl autorem
rozpracován mj. v knize Budoucnost svobody. Academia, Praha
2012.

13 pfieklad Z. Kühna na blogu jinepravo.blogspot.com, v originalu:
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a special condition... curtail[ing] the operation of those political
processes ordinarily to be relied upon to protect minorities, and
[so] may call for a correspondingly more searching judicial
inquiry. Mj. na této úvaze vybudoval svou teorii pfiezkumu
ústavnosti J. H. Ely v knize Democracy and distrust: a theory of
judicial review. Cambridge 1980.

14 WAGNEROVÁ, E. a kol.: Listina základních práv a svobod.
Komentáfi. Praha 2012, s. 539.

15 Doktrína „separate but equal“ potvrzena v rozhodnutí ve vûci
Plessy v. Fergusson z roku 1896 byla v otázce práva na
vzdûlání pfiekonána 16 let po rozhodnutí ve vûci Carolene
products rozhodnutím ve vûci Brown v. Board of Education
z roku 1954. V ‰edesát˘ch letech následovaly antidiskriminaãní
zákony.

16 ACKERMAN, B.: Beyond Carolene Products..., s. 716, pozn. ã. 5.
17 CHEMERINSKY, E.: Constitutional law: principles and policies.

4. vyd. New York 2011, s. 797.
18 Koncepce diskriminace se neustále vyvíjí a nûkteré tvrzené

diskriminaãní dÛvody jsou povaÏovány za sporné, napfi. nárok
na stravu, která je v souladu s náboÏensk˘m vyznáním nebo
svûtonázorem ve ‰kolním stravování (v rozsudku Nejvy‰‰ího
správního soudu âR ãj. 2 Aps 3/2010 - 112 z 5. 11. 2011
konkrétnû fie‰ené veganské jídlo).

19 ACKERMAN, B.: Beyond Carolene Products..., s. 721.
20 ACKERMAN, B.: Beyond Carolene Products..., s. 735, zejm.

poznámka pod ãarou ã. 40.
21 YOSHINO, K.: The New Equal Protection. Harvard Law Review

2011, s. 748.



maticky k pfiísnûj‰ímu pfiezkumu ústavnosti.22 Ji-
n˘m skupinám nebo zásahÛm je vyhrazen „pou-
ze“ tzv. intermediate scrutiny nebo rational basis test.

Selektivnost pfiístupu
k men‰inám

Zajímavé je, Ïe pfies v‰echny historické odli‰-
nosti existuje v Evropû podobnû selektivní pfií-
stup. Na rozdíl od USA v‰ak jeho základem
není primárnû snaha odli‰ení rÛzn˘ch znev˘-
hodnûní, n˘brÏ relevantní právní základ.

Nejlépe chránûny se zdají b˘t men‰iny
v právních vztazích, ve kter˘ch svá práva mo-
hou odvodit z právního fiádu Evropské unie.
Jedná se zejména o migrující pracovníky a jejich
rodinné pfiíslu‰níky, ale i dal‰í osoby pokryté
pfiedpisy, kter˘mi se zavádí rovné zacházení
mezi vybran˘mi skupinami osob (zejména mu-
Ïi a Ïenami) anebo mají za cíl odstranit diskri-
minaci na základû rasy, etnického pÛvodu
a dal‰ích. DÛvodem je zejména pomûrnû efek-
tivní aplikace evropského práva podepfiená roz-
hodnutími Evropského soudního dvora.

Dále existuje fiada mezinárodnûprávních do-
kumentÛ rÛzného stáfií a vûcné pÛsobnosti:
konkrétnû k ochranû národnostních a etnick˘ch
men‰in napfi. Evropská úmluva o ochranû lid-
sk˘ch práv a její protokol ã. 12 o v‰eobecném 
zákazu diskriminace, Mezinárodní pakt o ob-
ãansk˘ch a politick˘ch právech, Rámcová úmlu-
va o ochranû národnostních men‰in, Evropská
charta regionálních a men‰inov˘ch jazykÛ.23

Samostatnou skupinu pfiedstavují ústavy
ãlensk˘ch státÛ, kde napfi. u právního postave-
ní národnostních men‰in mÛÏeme najít dle 
R. Petrá‰e nûkolik koncepcí: 1) men‰iny nejsou
vÛbec uznány, 2) men‰iny jsou v podstatû igno-
rovány, 3) omezení na obecné vymezení práv
men‰in, 4) existence rozsáhlé právní úpravy, 
5) men‰inová samospráva.24

Spoleãné v‰em tûmto pfiístupÛm v‰ak je, Ïe
jsou to vût‰inou jednotlivé státy, které si pro
úãely aplikace konkrétních pravidel pojem
men‰iny definují a Ïe i mezi uznan˘mi men‰i-
nami existují v praktickém vyuÏití práv znaãné
rozdíly.25 Pfies posun od historického v˘znamu
pojmu men‰ina26 proto mÛÏeme nadále pozo-
rovat setrvávání na selektivní kategorizaci
a podmínce v˘slovného uznání urãité skupiny
za men‰inu. Dále se projevuje dÛraz na tzv. ne-
gativní, neboli nediskriminaãní opatfiení, která
mají men‰inám zaruãit formální rovnost s od-
povídající vût‰inou. Za tfietí, pfiípadná pozitivní
opatfiení zvlá‰tû urãená pro men‰inové skupiny,
souvisí spí‰e s historick˘m v˘vojem a meziná-
rodními vztahy, resp. jejich ‰ir‰í prosazování se
mnohdy setkává s nesouhlasem vût‰iny.27

Optikou Footnote Four a její následné anal˘zy
B. Ackermanem lze nicménû identifikovat rÛz-
né skupiny, které se zdají b˘t systematicky zne-
v˘hodÀovány v normotvorném procesu:
oddûlen˘mi a izolovan˘mi men‰inami, pfied-
sudky proti kter˘m mohou ovlivnit politick˘
proces (z dÛvodu politické nevÛle vyvolané
obavami ze ztráty popularity, nebo dokonce
vût‰inov˘m rozhodnutím v referendu), resp.
skupinami dostateãnû poãetn˘mi na to, aby by-
lo zfiejmé jejich znev˘hodnûní ve srovnání s ji-
n˘mi obdobnû poãetn˘mi skupinami, které
v‰ak handicapem politického vlivu netrpí, mo-
hou b˘t napfi. migranti, azylanti nebo skupiny
vnímané vût‰inou vefiejnosti z rÛzn˘ch dÛvodÛ
jakou „problémové“. V jejich pfiípadû existuje
vût‰í pravdûpodobnost úspûchu za pouÏití ar-
gumentace individuálními právy, neÏ skrze pÛ-
sobení na politickou reprezentaci s cílem
obecného fie‰ení otázek specifick˘ch pouze pro
tyto men‰iny.

Pfiíklad z âeské republiky –
zablokovaná opatfiení ve
prospûch vzdûlávání romsk˘ch
dûtí

Bruce Ackerman nicménû uzavírá svÛj ãlánek
tím, Ïe pouhá, byÈ korektní, aplikace rozhodnutí
Carolene products pro ochranu takto identifiko-
van˘ch men‰in ve Spojen˘ch státech nepostaãu-
je. Je nutné propracovat hodnotové argumenty,
které by „bránily pfiedsudkÛm vÛãi rasov˘m
a náboÏensk˘m men‰inám.“28 Pfieneseno do
âeské republiky, lze jako zranitelné identifiko-
vat napfi. nûkteré skupiny zdravotnû postiÏe-
n˘ch ãi romskou a muslimskou men‰inu.
Zvlá‰tní pfiedsudky se pojí zejména s druhou
a tfietí uvedenou skupinou. Vzhledem ke speci-
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22 Srov. CHEMERINSKY, E.: Constitutional law: principles and
policies..., s. 687 a násl.

23 WAGNEROVÁ, E. a kol.: Listina základních práv a svobod..., 
s. 539 a násl.

24 PETRÁ·, R.: Problematická koncepce men‰in v Listinû
základních práv a svobod..., s. 161.

25 Pro uprchlíka nebo migranta pob˘vajícího ve státû EU se nadûje
na dlouhodob˘ pobyt v EU a práva s ním spojená podstatnû
zv˘‰í, pokud se mu podafií v jeho rodinû vytvofiit tzv. evropsk˘
prvek. Na osobu mluvící men‰inov˘m jazykem se budou
vztahovat jiná oprávnûní v závislosti na tom, zda bude mít
obãanství EU a vyuÏije svou svobodu pohybu v rámci Unie
anebo zÛstane ve státû, jehoÏ je obãanem (napfi. polsky mluvící
Slováci). Obdobná situace je i u LGBT obãanÛ EU a, dovedeno
do dÛsledkÛ, i u Ïen zv˘hodnûn˘ch v ãlensk˘ch státech, které
mají zavedenou nûjakou formu kvót.

26 Srov. posudek Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti z roku
1930 ve vûci fiecko-bulharsk˘ch komunit, dostupn˘ na
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_17/01_Communautes_greco-
bul gares_Avis_consultatif.pdf

27 Zvlá‰È pak v tomto kontextu vyniknou ‰v˘carská referenda
o imigraci a zákazu stavby minaretÛ u me‰it nebo místní
referendum v Au-Heerbrugg, jehoÏ v˘sledkem je zákaz no‰ení
‰átku na základních ‰kolách. Na ‰ir‰í kontext uveden˘ch
referend mû upozornil doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, 
Mag. phil., Ph.D., kterému i tímto dûkuji.

28 ACKERMAN, B.: Beyond Carolene Products..., s. 746.



fiãnosti problematiky ‰átkÛ, jeÏ nezahalují obliãej,
si zde dovolím poukázat na práci D. Bartonû29

a v dal‰ím textu se zamûfiím pouze na romskou
men‰inu.

Existují rÛzné studie, jeÏ se snaÏí popsat his-
toricky anebo kulturnû podmínûné zvlá‰tnosti
romské men‰iny.30 Z hlediska vût‰inové normo-
tvorby je v‰ak klíãové, Ïe Romové sami nepfied-
stavují politicky relevantní skupinu. Podle
odhadu I. Gabala, na kter˘ se odvolávají i kon-
cepãní dokumenty vlády âR, se poãet RomÛ po-
hybuje kolem 250 000,31 coÏ pfiedstavuje
pfiibliÏnû 2,4 % obyvatel (pro srovnání, k polské
národnosti se v roce 2011 pfiihlásilo 39 096 oby-
vatel).32 Politické strany pfiímo orientované na
romské etnikum jsou zcela irelevantní na celo-
státní i komunální úrovni.33 Aãkoli z toho nevy-
pl˘vá, Ïe by Romové nebyli reprezentováni
neromsk˘mi politiky,34 je nutné si uvûdomit, Ïe
naopak protiromská rétorika má znaãn˘ mobi-
lizaãní potenciál, coÏ lze spatfiovat nejen 
v souvislosti s Dûlnickou stranou sociální spra-
vedlnosti, rÛzn˘mi pochody, nebo i prohlá‰ení-
mi politikÛ. Pfiedsudky vÛãi pfiíslu‰níkÛm
romského etnika je moÏné prokázat i empiricky,
napfi. z hlediska v˘bûru uchazeãÛ na volná pra-
covní místa.35

Zatímco v soukromoprávních vztazích lze ne-
diskriminaãní pfiístup prosazovat pouze ãásteã-
nû, v oblasti pracovního práva platí zákaz
diskriminace jednoznaãnû. O to více nerovnost
vystupuje do popfiedí v pfiípadû základního
práva na vzdûlání – pfiístupu do vût‰inového
systému ‰kolství.36 V roce 2007 rozhodl Velk˘
senát Evropského soudu pro lidská práva, Ïe
v âeské republice dochází k systematické dis-
kriminaci romsk˘ch dûtí, kdyÏ „proces pfiijímá-
ní romsk˘ch dûtí do ‰kol nebyl doplnûn
o záruky..., které by zajistily, Ïe stát pfii uplatnû-
ní své diskreãní pravomoci v oblasti vzdûlávání
pfiihlédne ke zvlá‰tním potfiebám tûchto dûtí
plynoucím z jejich znev˘hodnûného postave-
ní... V˘sledkem tohoto procesu navíc bylo, Ïe
stûÏovatelé byli zafiazeni do ‰kol pro dûti s men-
tálním postiÏením, jejichÏ uãební osnovy byly
niÏ‰í úrovnû neÏ na bûÏn˘ch ‰kolách, a kde by-
li stûÏovatelé izolováni od ÏákÛ z vût‰inové po-
pulace. V dÛsledku toho se jim dostalo
vzdûlání, které je‰tû zhor‰ilo jejich obtíÏe
a ohrozilo jejich následn˘ osobní rozvoj, místo
aby jim pomohlo fie‰it jejich skuteãné problémy,
zaãlenit se do bûÏn˘ch ‰kol a rozvinout doved-
nosti, jeÏ by usnadnily jejich Ïivot mezi vût‰ino-
v˘m obyvatelstvem. Vláda sama nepfiímo
pfiiznala, Ïe pracovní pfiíleÏitosti ÏákÛ, ktefií
nav‰tûvovali zvlá‰tní ‰koly, jsou omezenûj‰í.“37

Podle Amnesty International, vláda pod tla-
kem speciálních pedagogÛ vy‰krtla ze Strategie

boje proti sociálnímu vylouãení v letech
2011–201538 plán postupné promûny zvlá‰tních
„praktick˘ch“ základních ‰kol na obyãejné.
Kromû nedostatku finanãních i personálních
prostfiedkÛ v‰ak realizaci tohoto zámûru brání
i skuteãnost, Ïe ne v‰ichni fieditelé „obyãejn˘ch“
‰kol (a dodejme i rodiãe dûtí do tûchto ‰kol za-
psan˘ch) jsou ochotni pfiistoupit na my‰lenku,
Ïe „pokud dítû skuteãnû nemá Ïádné postiÏení,
tak je úkolem ‰koly poskytnout mu v rámci do-
stupn˘ch moÏností co nejlep‰í podmínky pro
rozvoj jeho potenciálu.“39

Podrobnou anal˘zu, jak vût‰inové pfiedsudky
sniÏují efektivitu i jiÏ dosaÏené právní úpravy,
provedla Pavla Bouãková, která v jejím závûru
konstatuje: „AÈ jiÏ zvolíme jak˘koliv model in-
kluzivního vzdûlávání, závisí jeho úspûch na
pfiijetí adresáty... Neochota majoritních rodiãÛ
posílat své dûti do ‰kol vníman˘ch jako romské,
a naopak odchod romsk˘ch dûtí ze ‰kol majo-
ritních, mÛÏe pfiivést jakoukoliv koncepci inklu-
zivního vzdûlávání vniveã a zakonzervovat
systém segregovan˘ch ‰kol, aÈ se jiÏ v nich bu-
de vyuãovat podle jakéhokoliv vzdûlávacího
programu.“40

Závûr

Joseph Alois Schumpeter v knize Kapitalismus,
socialismus a demokracie napsal: „Pfienesme se
do hypotetické zemû, kde na základû demokra-
tického rozhodnutí dochází k perzekuci kfiesÈa-
nÛ, upalování ãarodûjnic a vyvraÏìování ÎidÛ.
Zcela jistû nebudeme takové praktiky schvalo-
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29 BARTO≈, D.: Svoboda náboÏenského vyznání v kontextu
evropského a mezinárodního práva. Doktorská disertaãní práce,
Praha 2012, dostupné na: http://www.academia.edu/
4163055/Svoboda_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A9
ho_vyzn%C3%A1n%C3%AD_v_kontextu_evropsk%C3%A9ho_
a_mezin%C3%A1rodn%C3%ADho_pr%C3%A1va

30 Srov. PETRÁ·, R. a kol.: Men‰iny a právo v âeské republice.
Praha 2009.

31 Koncepce romské integrace na období 2010–2013, dostupné na
www.vlada.cz, s. 9.

32 Údaj âeského statistického úfiadu, dostupn˘ pfies
http://www.scitani.cz/

33 FIALA, P. – MARE·, M. – STRMISKA, M.: Organizace etnick˘ch
men‰in a prosazování jejich zájmÛ..., s. 77–78.

34 Viz kritiku substantivního pojetí reprezentace od J. Kysely:
Ústava mezi právem a politikou. Praha 2014, s. 108–109.

35 MAREK, T.: Je Jifií Dvofiák lépe zamûstnateln˘ neÏ Demeter
Lakato‰? Bakaláfiská práce V·E, Praha, 2012. Dostupné z:
http://www.vse-lee.cz/files/useruploads/studentske_
prace/tom%C3%A1%C5%A1_marek.pdf. 

36 K právu na vzdûlání srov. napfi. WAGNEROVÁ, E. a kol.: Listina
základních práv a svobod..., s. 677 a násl.

37 Bod 207 rozhodnutí, neoficiální pfieklad do ãeského jazyka
dostupn˘ na webu Ministerstva spravedlnosti
http://portal.justice.cz/Justice2/soubor.aspx?id=57398, podobnû
rozhodl Evropsk˘ soud pro lidská práva i ve vûci Horváth a Kiss
proti Maìarsku, stíÏnost ã. 11146/11, rozsudek ze dne 
29. 1. 2013.

38 http://www.aspcr.cz/sites/default/files/strategie-2011-2015_2.pdf 
39 ·est let po vydání rozsudku D.H. a ostatní proti âR - jak ven ze

slepé uliãky? http://www.amnesty.cz/z841/sest-let-po-vydani-
rozsudku-dh-a-ostatni-proti-cr-jak-ven-ze-slepe-ulicky

40 BOUâKOVÁ, P.: Nesnesitelná tûÏkost v˘konu rozhodnutí: v˘kon
rozsudku ESLP postihujícího segregaci ve vzdûlávání. 
In: BOBEK, M. a kol. Dvacet let Evropské úmluvy v âeské
republice a na Slovensku. Praha 2013, s. 209–210.



vat jen proto, Ïe k nim dochází ve shodû s de-
mokratick˘mi zásadami.“41 Na v˘‰e uveden˘ch
pfiíkladech mÛÏeme demonstrovat, Ïe i ve sku-
teãn˘ch rozvinut˘ch demokraciích existují zra-
nitelné men‰iny, jejichÏ deklarovaná základní
práva nenacházejí odezvu ve vût‰inovém záko-
nodárství.

Kromû hodnocení spravedlnosti udrÏované-
ho stavu, kde mÛÏe nastat rozpor mezi vût‰ino-
v˘m vnímáním spravedlivého a teoretick˘mi
koncepcemi,42 lze na problém pohlíÏet i z insti-
tucionálního hlediska, neboli kter˘ státní orgán
(kombinace nûkolika orgánÛ) je nejlépe dispo-
nován k jeho fie‰ení.43 V zastupitelské demokra-
cii pfiedstavuje klíãov˘ orgán parlament.
V pfiípadû pfievahy vût‰inov˘ch pfiedsudkÛ vÛ-
ãi urãité men‰inû je v‰ak (i vzhledem k obavám
o ztrátu voliãské popularity) pravdûpodobnost
zavedení legislativy, která by dÛsledky tûchto
pfiedsudkÛ odstranila, velmi malá. Bez vnûj‰ího
tlaku lze spí‰e pozorovat udrÏování statu quo.44

Dodejme, Ïe je‰tû v˘raznûji se protimen‰inové
postoje mohou projevit v pfiípadû forem pfiímé
demokracie.45

V urãitém smyslu alibistick˘m je proto pfiesu-
nutí odpovûdnosti za nepopulární rozhodnutí
na orgány, jeÏ nejsou pfiímo demokraticky od-
povûdné – mezinárodní organizace a soudy.
Právû mezinárodní právo bylo po dlouhou do-
bu více ãi ménû efektivním zdrojem ochrany
práv jednotlivcÛ a men‰in.46 Konkrétní posou-
zení dodrÏení závazku ochrany základních
práv, jakoÏ i pfiípadné sankce za jejich poru‰ení
v‰ak náleÏí soudÛm. Ty mohou ke stíÏnostem
pfiistupovat individuálnû a pfiiznávat rozhod-
nutí za nezákonná rozhodnutí, zpÛsobení ‰ko-
dy neoprávnûn˘m zásahem do práv nebo
nafiizovat jiné finanãní sankce.47 Ekonomická
nev˘hodnost dal‰ího pokraãování diskriminaã-
ního systému by v dlouhodobûj‰ím hledisku
mohla pfiispût ke zmûnû zavedené praxe i pfies
hrozbu momentální polarizace spoleãnosti.

V pfiípadû neúspûchu tûchto individuálních
opatfiení nezb˘vá neÏ posoudit problém jako
systémov˘ a zkoumat moÏnosti zbyl˘ch orgá-
nÛ: ústavních a mezinárodních soudÛ. Nutno
ov‰em pfiedeslat, Ïe v pfiípadû ochrany men‰in
(navíc vystaven˘ch znaãn˘m pfiedsudkÛm ze
strany vût‰iny) je jejich rozhodování z definice
protivût‰inové.48 Ústavním soudÛm, jimÏ b˘vá
namnoze pfiiznána pouze role negativních zá-
konodárcÛ, pfii snaze o pfiekonání absence urãi-
té komplexnûj‰í legislativní úpravy nebo i jen
identifikované mezery v právu, hrozí obvinûní
ze soudcovského aktivismu. Mezinárodní sou-
dy, aã ani ony nejsou pfied tímto obvinûním
chránûny, mohou v‰ak navíc urãit˘m zpÛsobem
sankcionovat samotn˘ stát za neprovedení zá-

vazkÛ vypl˘vajících z mezinárodního práva
(prostfiednictvím fiízení o pilotním rozsudku
pfied Evropsk˘m soudem pro lidská práva, ane-
bo pokutou za poru‰ení evropského práva
v pfiípadû poru‰ení základních práv spadajících
do jurisdikce Soudního dvora Evropské unie).

Tím by se v‰ak ochrana zraniteln˘ch men‰in
v demokracii mohla dostat aÏ do krajního ex-
trému ochrany zraniteln˘ch men‰in pfied demo-
kracií. Pfied efektivitou „rychl˘ch fie‰ení“ skrze
nejvy‰‰í soudy, která v pfiípadû propracované
doktríny mÛÏe pÛsobit jako o nûco ménû efek-
tivní hrozba, je proto nutno zvaÏovat i vhodnost
pomalej‰ích fie‰ení postaven˘ch na projeveném
zájmu men‰in o prosazování sv˘ch práv indivi-
duální (uplatÀování práv v krajním pfiípadû
i stíÏnostmi nebo pfied soudy) ãi kolektivní ces-
tou (v rámci obãanské spoleãnosti nebo snahou
o politickou participaci na místní i celostátní
úrovni).
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43 Srov. KOMESAR, N. K.: Imperfect alternatives: choosing
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47 Konkrétnû na pfiíkladu pfiístupu romsk˘ch dûtí k vût‰inovému
vzdûlání lze uvaÏovat o kombinaci náhrady újmy zpÛsobené
diskriminací, která by uãinila segregaãní pfiístup pro vût‰inové
‰koly neefektivním, stejnû jako o náhradû neoprávnûnû
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48 V podrobnostech viz knihu R. Procházky ªud a sudcovia
v kon‰tituãnej demokracii. PlzeÀ 2011 a komentáfi J. Broze
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