
EURÓPSKA SOCIÁLNA CHARTA (revidovaná)

Štrasburg, 3. máj 1996

Preambula

Vlády, ktoré sú signatármi tejto charty a lenmi Rady Európy,

majúc na zreteli, že cie om Rady Európy je dosiahnutie vä šej jednoty svojich lenov na
zabezpe enie a realizáciu ideálov a cie ov, ktoré sú ich spolo ným dedi stvom, a podpora ich
hospodárskeho a sociálneho napredovania, najmä ochranou a následnou realizáciou udských
práv a základných slobôd,

majúc na zreteli, že v Dohovore o ochrane udských práv a základných slobôd podpísanom 4.
novembra 1950 v Ríme a v dodatkových protokoloch ku tomuto dohovoru sa lenské štáty
Rady Európy dohodli zabezpe  svojim obyvate om ob ianske a politické práva a slobody
presne vymedzené v týchto dokumentoch,

majúc na zreteli, že Európskou sociálnou chartou otvorenou na podpis 18. októbra 1961 v
Turíne a jej protokolmi sa lenské štáty Rady Európy dohodli zabezpe  svojim obyvate om
sociálne práva presne vymedzené v týchto dokumentoch na zlepšenie ich životnej úrovne a
sociálneho blahobytu,

pripomínajúc, že Konferencia ministrov o udských právach, ktorá sa konala v Ríme 5.
novembra 1990, na jednej strane zdôraznila potrebu zachova  nedelite nú povahu všetkých
udských práv, i už ob ianskych, politických, hospodárskych, sociálnych alebo kultúrnych, a

na druhej strane zdôraznila potrebu da  Európskej sociálnej charte nový impulz,

uznesenie sa prijalo, ako bolo rozhodnuté po as Konferencie ministrov v Turíne v d och 21. a
22. októbra 1991, obnovi  a prispôsobi  vecný obsah charty, aby sa prihliadlo predovšetkým
na základné sociálne zmeny, ktoré nastali po jej prijatí,

uznávajúc prospech za lenenia do revidovanej charty, ktorá má postupne nahradi  Európsku
sociálnu chartu, práv zaru ených chartou, tak ako boli zmenené a doplnené, práv zaru ených
dodatkovým protokolom z roku 1988, a pripoji  nové práva,

dohodli sa takto:

I.  A S 

Zmluvné strany prijímajú za cie  svojej vnútroštátnej a medzinárodnej politiky
uskuto ovanej všetkými primeranými prostriedkami dosiahnutie podmienok na zabezpe enie

inného výkonu týchto práv a zásad:

1. Každý má ma  možnos  zarába  si na živobytie prácou, pre ktorú sa slobodne rozhodne.

2. Všetci pracovníci majú právo na riadne podmienky práce.



3. Všetci pracovníci majú právo na bezpe né a zdravé pracovné podmienky.

4. Všetci pracovníci majú právo na primeranú odmenu, ktorá im, ako aj ich rodinám posta í
na zabezpe enie dôstojnej životnej úrovne.

5. Všetci pracovníci a zamestnávatelia majú právo slobodne sa združova  vo vnútroštátnych a
medzinárodných organizáciách na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.

6. Všetci pracovníci a zamestnávatelia majú právo kolektívne vyjednáva .

7. Deti a mladiství majú právo na osobitnú ochranu pred fyzickými a morálnymi
nebezpe enstvami, ktorým sú vystavení.

8. Zamestnané ženy majú v prípade materstva právo na osobitnú ochranu.

9. Každý má právo na vhodné poradenstvo pri vo be povolania s cie om pomôc  mu pri
výbere povolania v súlade s jeho osobnými schopnos ami a záujmami.

10. Každý má právo na vhodné podmienky na odbornú prípravu.

11. Každý má právo na prospech z využívania všetkých opatrení na dosiahnutie o
najlepšieho zdravotného stavu.

12. Všetci pracovníci a od nich závislé a oprávnené osoby majú právo na sociálne
zabezpe enie.

13. Každá osoba bez primeraných zdrojov má právo na sociálnu a lekársku pomoc.

14. Každý má právo na prospech zo sociálnych služieb.

15. Zdravotne postihnuté osoby majú právo na nezávislos , na sociálnu integráciu a na ú as
na živote spolo nosti.

16. Rodina ako základná jednotka spolo nosti má právo na primeranú sociálnu, právnu a
hospodársku ochranu zabezpe ujúcu jej plný rozvoj.

17. Deti a mladiství majú právo na primeranú sociálnu, právnu a hospodársku ochranu.

18. Štátni príslušníci jednej zo zmluvných strán majú právo vykonáva  akúko vek zárobkovú
innos  na území inej zmluvnej strany na základe rovnosti so štátnymi príslušníkmi tejto inej

zmluvnej strany okrem obmedzení závažného hospodárskeho alebo sociálneho charakteru.

19. Migrujúci pracovníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi jednej zo zmluvných strán, a ich
rodiny majú právo na ochranu a pomoc na území ktorejko vek zmluvnej strany.

20. Všetci pracovníci majú bez diskriminácie pod a pohlavia právo na rovnaké príležitosti a
na rovnaké zaobchádzanie v záležitostiach zamestnania a povolania.

21. Pracovníci majú právo na informácie a na konzultácie v podniku.



22. Pracovníci majú právo zú astni  sa na ur ovaní a zlepšovaní pracovných podmienok a
pracovného prostredia v podniku.

23. Každá staršia osoba má právo na sociálnu ochranu.

24. Všetci pracovníci majú právo na ochranu v prípade skon enia zamestnania.

25. Všetci pracovníci majú právo na ochranu ich nárokov v prípade platobnej neschopnosti
svojho zamestnávate a.

26. Všetci pracovníci majú právo na dôstojnos  pri práci.

27. Všetky osoby s rodinnými zodpovednos ami a ktoré sú zamestnané alebo ktoré chcú
vykonáva  zamestnanie, majú právo vykonáva  zamestnanie bez toho, aby boli vystavené
diskriminácii, a ak je to možné, bez konfliktu medzi ich zamestnaním a rodinnými
zodpovednos ami.

28. Zástupcovia pracovníkov v podniku majú právo na ochranu pred skutkami, ktoré by ich
mohli poškodi , a mali by sa im poskytnú  také podmienky, ktoré u ah ujú vykonávanie ich
inností tak, aby mohli plni  svoje funkcie.

29. Všetci pracovníci majú právo na informácie a na konzultácie v prípade hromadného
prepúš ania.

30. Každý má právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylú ením.

31. Každý má právo na bývanie.

II.  A S 

Zmluvné strany sa zaväzujú, ako ustanovuje III. as , považova  sa za viazané záväzkami
vyplývajúcimi z týchto lánkov a odsekov.

lánok 1
Právo na prácu

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na prácu sa zmluvné strany zaväzujú:

1. prija  za jeden zo svojich základných cie ov zodpovednos  za dosiahnutie a udržanie, ak je
to možné, najvyššej a najstabilnejšej úrovne zamestnanosti v záujme dosiahnutia plnej
zamestnanosti,

2. ú inne chráni  právo pracovníka zarába  si na živobytie v slobodne zvolenom povolaní,

3. zriadi  alebo udržiava  bezplatné služby zamestnanosti pre všetkých pracovníkov,

4. poskytova  alebo podporova  vhodné poradenstvo pri vo be povolania, primeranú odbornú
prípravu a pracovnú rehabilitáciu.



lánok 2
Právo na riadne podmienky práce

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na riadne podmienky práce sa zmluvné strany
zaväzujú:

1. ustanovi  primeraný denný a týždenný pracovný as, pracovný týžde  postupne skracova
v závislosti od zvyšovania produktivity a od alších rozhodujúcich inite ov,

2. ustanovi  platené sviatky,

3. zabezpe  poskytnutie minimálne štvortýžd ovej platenej dovolenky ro ne,

4. odstráni  riziká, ktoré vo svojej podstate môžu nasta  pri nebezpe ných alebo zdraviu
škodlivých povolaniach, a ak tieto riziká nemohli by  zatia  odstránené alebo dostato ne
znížené, zabezpe  pracovníkom vykonávajúcim takéto povolania bu  skrátenie pracovného
asu, alebo dodatkovú platenú dovolenku,

5. zabezpe  odpo inok v týždni, ak je to možné, zhodný s d om uznaným tradíciou alebo
oby ajami, za de  odpo inku v príslušnej krajine alebo regióne.

6. zabezpe , aby boli pracovníci písomne informovaní, hne  ako je to možné, a v každom
prípade najneskôr do dvoch mesiacov od vzniku zamestnania, o podstatných aspektoch
zmluvy alebo pracovného pomeru,

7. zabezpe , aby pracovníci, ktorí vykonávajú no nú prácu, mali možnos  využíva
opatrenia, ktoré berú do úvahy osobitnú povahu tejto práce.

lánok 3
Právo na bezpe né a zdravé pracovné podmienky

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na bezpe né a zdravé pracovné podmienky sa
zmluvné strany v konzultácii s organizáciami zamestnávate ov a organizáciami pracovníkov
zaväzujú:

1. formulova , uplat ova  a periodicky preskúmava  súdržnú vnútroštátnu politiku v oblasti
bezpe nosti práce, zdravia pri práci a pracovného prostredia. Hlavným cie om tejto politiky je
zlepši  bezpe nos  a zdravie pri práci a predchádza  úrazom a poškodeniam zdravia, ktoré
vyplývajú z práce, sú na u viazané alebo pri nej nastanú, najmä minimalizovaním prípadov
rizík spojených s pracovným prostredím,

2. vyda  predpisy o bezpe nosti a zdraví,

3. prija  opatrenia na presadzovanie takých predpisov prostredníctvom dozoru,

4. podporova  vzostupný rozvoj zdravotných služieb pri práci pre všetkých pracovníkov v
podstate s preventívnymi a poradnými funkciami.

lánok 4
Právo na primeranú odmenu



Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na primeranú odmenu sa zmluvné strany zaväzujú:

1. prizna  pracovníkom právo na odmenu, ktorá zabezpe í im a ich rodinám dôstojnú životnú
úrove ,

2. prizna  pracovníkom právo na zvýšenú odmenu za prácu nad as s výnimkami v osobitných
prípadoch,

3. prizna  mužom a ženám právo na rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty,

4. prizna  všetkým pracovníkom právo na dostato nú výpovednú dobu v prípade skon enia
zamestnania,

5. povoli  zrážky zo mzdy iba za takých podmienok a v takom rozsahu, ako to ustanovujú
vnútroštátne zákony alebo predpisy, alebo ak je to v súlade s kolektívnymi zmluvami, alebo s
rozhodcovskými rozhodnutiami.

Výkon týchto práv sa dosiahne slobodne uzavretými kolektívnymi zmluvami, právnym
mechanizmom stanovenia miezd alebo inými prostriedkami primeranými vnútroštátnym
podmienkam.

lánok 5
Právo organizova  sa

S cie om zabezpe  alebo podporova  slobodu pracovníkov a zamestnávate ov vytvára
miestne, celoštátne alebo medzinárodné organizácie na ochranu ich hospodárskych a
sociálnych záujmov a môc  vstupova  do týchto organizácií sa zmluvné strany zaväzujú, že
vnútroštátne právo ani jeho aplikovanie v praxi nie sú na ujmu tejto slobody. Rozsah, v akom
sa záruky ustanovené týmto lánkom aplikujú na políciu, ur ia vnútroštátne zákony alebo
predpisy. Princíp a rozsah aplikácie týchto záruk na príslušníkov ozbrojených síl sa upraví
príslušnými vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi.

lánok 6
Právo kolektívne vyjednáva

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva kolektívne vyjednáva  sa zmluvné strany zaväzujú:

1. podporova  vzájomné konzultácie pracovníkov a zamestnávate ov,

2. podporova  tam, kde je to potrebné a vhodné, systém dobrovo ného vyjednávania medzi
zamestnávate mi alebo ich organizáciami na jednej strane a organizáciami pracovníkov na
druhej strane s cie om upravi  podmienky zamestnania kolektívnymi zmluvami,

3. podporova  vytvorenie a využívanie primeraného systému zmierovacieho konania a
dobrovo ného rozhodcovského konania na riešenie pracovných sporov,
a priznávajú:

4. pracovníkom a zamestnávate om právo na kolektívne opatrenia v prípade konfliktu
záujmov vrátane práva na štrajk, s výnimkou záväzkov, ktoré by mohli vyplynú  z platných
kolektívnych zmlúv.



lánok 7
Právo detí a mladistvých na ochranu

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva detí a mladistvých na ochranu sa zmluvné strany
zaväzujú:

1. ustanovi  minimálny vek na prijatie do zamestnania na 15 rokov veku s výnimkami pre deti
zamestnané v ur ených ahších prácach, ktoré nepoškodzujú ich zdravie, morálku ani
výchovu,

2. ustanovi  minimálny vek na prijatie do zamestnania pre ur ené povolania pokladané za
nebezpe né alebo škodlivé zdraviu na 18 rokov,

3. ustanovi , že osoby, ktoré podliehajú povinnej školskej dochádzke, nie sú zamestnávané
takými prácami, ktoré by im bránili v plnom rozsahu sa vzdeláva ,

4. ustanovi , že pracovný as osôb, ktoré nedov šili 18 rokov veku, sa obmedzí v súlade s
potrebami ich vývoja, najmä s potrebou ich odbornej prípravy,

5. prizna  mladistvým a u om právo na primeranú mzdu alebo na iné príslušné príplatky,

6. ustanovi , že as, ktorý mladiství venujú odbornej príprave v rámci riadneho pracovného
asu so súhlasom zamestnávate a, sa považuje za sú as  pracovného d a,

7. ustanovi , že zamestnané osoby, ktoré nedov šili 18 rokov veku, majú nárok najmenej na
štyri týždne ro nej platenej dovolenky,

8. ustanovi , že osoby, ktoré nedov šili 18 rokov veku, nevykonávajú prácu v noci, s
výnimkou ur itých povolaní ur ených vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi,

9. ustanovi , že osoby, ktoré nedov šili 18 rokov veku a sú zamestnávané v povolaniach
ur ených vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi, sa podrobia pravidelným lekárskym
prehliadkam,

10. zabezpe  osobitnú ochranu detí a mladistvých pred fyzickými a morálnymi
nebezpe enstvami, ktorým sú vystavené, najmä pred nebezpe enstvami, ktoré priamo alebo
nepriamo vyplývajú z ich práce.

lánok 8
Právo zamestnaných žien na ochranu materstva

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva zamestnaných žien na ochranu materstva sa zmluvné
strany zaväzujú:

1. zabezpe  zamestnaným ženám pred pôrodom a po om poskytnutie celkovo najmenej 14
týžd ov dovolenky formou platenej dovolenky primeranými dávkami sociálneho
zabezpe enia alebo dávkami z verejných fondov,

2. považova  za nezákonné, ak zamestnávate  dá výpove  zo zamestnania žene v priebehu
obdobia, ktoré za ína d om, v ktorom oznámi svojmu zamestnávate ovi, že je tehotná až do



skon enia jej materskej dovolenky alebo ak zamestnávate  dá jej výpove  zo zamestnania v
rovnakom uvedenom období, v ktorom výpovedná doba by uplynula v priebehu takéhoto
obdobia,

3. poskytnú  tým matkám, ktoré doj ia svoje deti dostato né vo no na tento ú el,

4. upravi  zamestnávanie v no nej práci tehotných žien, žien, ktoré momentálne porodili, a
žien, ktoré doj ia svoje deti,

5. zakáza  zamestnávanie tehotných žien, žien, ktoré momentálne porodili, a žien, ktoré
doj ia svoje deti, podzemnými prácami v baniach a akouko vek inou prácou, ktorá je
nevhodná z dôvodu svojej nebezpe nosti, škodlivosti na zdravie alebo namáhavej povahy, a
prija  príslušné opatrenia na ochranu práv týchto žien v zamestnaní.

lánok 9
Právo na poradenstvo pri vo be povolania

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na poradenstvo pri vo be povolania sa zmluvné
strany zaväzujú zabezpe  alebo podpori  pod a potreby služby na pomoc všetkým osobám
vrátane zdravotne postihnutých pri riešení problémov týkajúcich sa výberu povolania alebo
postupu v om, so zrete om na osobné predpoklady a možnosti na trhu práce. Takáto pomoc
by sa mala poskytova  bezplatne mladistvým vrátane školopovinných detí, ako aj dospelým.

lánok 10
Právo na odbornú prípravu

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na odbornú prípravu sa zmluvné strany zaväzujú:

1. zabezpe  alebo pod a potreby podporova  technickú a odbornú prípravu všetkých osôb
vrátane osôb so zdravotným postihnutím pri konzultácii s organizáciami zamestnávate ov a s
organizáciami pracovníkov a poskytnú  materiálne vybavenie, ktoré umožní prístup k
vyššiemu technickému vzdelaniu a k univerzitnému vzdelaniu výlu ne na základe
individuálnych schopností,

2. zabezpe  alebo podporova  systém prípravy u ov a iné systematické úpravy na odbornú
prípravu chlapcov a diev at na rozli né povolania,
3. zabezpe  alebo podporova  pod a potreby:

a) primerané a ahko prístupné materiálne vybavenie na odbornú prípravu dospelých
pracovníkov,
b) osobitné materiálne vybavenie na rekvalifikáciu dospelých pracovníkov nevyhnutne
vyplývajúcu z technologického vývoja alebo z nových trendov na trhu práce a v zamestnaní,

4. zabezpe  alebo podporova  pod a potreby osobitné opatrenia na rekvalifikáciu a
reintegráciu dlhodobo nezamestnaných osôb,

5. podporova  plné využívanie materiálneho vybavenia stanoveného príslušnými opatreniami,
ktorými sú:



a) zníženie alebo zrušenie akýchko vek poplatkov alebo úhrad nákladov,
b) poskytovanie finan nej pomoci vo vhodných prípadoch,
c) zahrnutie asu stráveného pracovníkom na doško ovaní na žiados  zamestnávate a a po as
zamestnania do ur eného pracovného asu,
d) zabezpe ovanie ú innosti systému prípravy u ov a iných systémov odbornej prípravy
mladistvých primeraným dozorom pri konzultácii s organizáciami zamestnávate ov a s
organizáciami pracovníkov a zabezpe ovanie vo všeobecnosti primeranej ochrany
mladistvých.

lánok 11
Právo na ochranu zdravia

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na ochranu zdravia sa zmluvné strany zaväzujú
prija  vhodné opatrenia, bu  priamo alebo v spolupráci s verejnými alebo súkromnými
organizáciami, ktoré smerujú okrem iného:

1. k odstráneniu, ak je to možné, prí in zhoršovania zdravotného stavu,

2. k poskytnutiu materiálneho vybavenia na poradenstvo a vzdelávanie v oblasti zlepšovania
zdravia a na rozvoj osobnej zodpovednosti v otázkach zdravia,

3. k predchádzaniu, ak je to možné, epidemickým, endemickým a iným chorobám, ako aj
úrazom.

lánok 12
Právo na sociálne zabezpe enie

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na sociálne zabezpe enie sa zmluvné strany
zaväzujú:

1. vytvori  alebo udržiava  systém sociálneho zabezpe enia,

2. udržiava  systém sociálneho zabezpe enia na uspokojivej úrovni, najmenej na takej úrovni,
akú vyžaduje ratifikácia Európskeho zákonníka sociálneho zabezpe enia,

3. usilova  sa o postupné pozdvihnutie úrovne systému sociálneho zabezpe enia,

4. uzatváraním príslušných bilaterálnych alebo multilaterálnych zmlúv, alebo inými
prostriedkami v rámci podmienok ustanovených týmito zmluvami, prija  opatrenia, aby sa
zabezpe ilo:

a) rovnaké zaobchádzanie každej zmluvnej strany s ich vlastnými štátnymi príslušníkmi ako
so štátnymi príslušníkmi ostatných zmluvných strán, ak ide o práva na sociálne zabezpe enie
vrátane zachovania dávok vyplývajúcich zo zákonodarstva o sociálnom zabezpe ení, bez
oh adu na akýko vek pohyb chránených osôb medzi územiami zmluvných strán,
b) priznanie, zachovanie a opätovné nadobudnutie práv zo sociálneho zabezpe enia takými
prostriedkami, ako je s ítavanie dôb poistenia alebo zamestnania získaných pod a
zákonodarstva každej zo zmluvných strán.



lánok 13
Právo na sociálnu a lekársku pomoc

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na sociálnu a lekársku pomoc sa zmluvné strany
zaväzujú:

1. zabezpe , aby sa ktorejko vek osobe bez dosta ujúcich finan ných prostriedkov, ktorá
nie je schopná si ich zabezpe i už vlastným úsilím, alebo z iných zdrojov, najmä dávkami
zo systému sociálneho zabezpe enia, poskytla primeraná pomoc a v prípade choroby
nevyhnutná starostlivos , ktorú si jej stav vyžaduje,

2. zabezpe , aby osoby, ktorým sa takáto pomoc poskytuje, neutrpeli z tohto dôvodu ujmu
na svojich politických alebo sociálnych právach,

3. ustanovi , aby každý mohol dosta  od príslušných verejných alebo súkromných služieb
takú radu, alebo osobnú pomoc, ktorú možno požadova  na predchádzanie, odstránenie alebo
zmiernenie núdze jeho osoby alebo rodiny,

4. aplikova  ustanovenia odsekov 1, 2, 3 tohto lánku na základe rovnosti vlastných štátnych
príslušníkov so štátnymi príslušníkmi ostatných zmluvných strán, ktorí sa zdržiavajú na ich
území zákonne, v súlade so záväzkami z Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci
podpísaného v Paríži 11. decembra 1953.

lánok 14
Právo na prospech zo sociálnych služieb

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na sociálne služby sa zmluvné strany zaväzujú:

1. podporova  alebo organizova  služby použitím metód sociálnej práce, ktoré pomôžu
jednotlivcom a skupinám v spolo enstve pri ich rozvoji a prispôsobení sociálnemu prostrediu,

2. podporova  ú as  jednotlivcov a dobrovo ných alebo iných organizácií pri zria ovaní
alebo udržiavaní takýchto služieb.

lánok 15
Právo osôb so zdravotným postihnutím na nezávislos , na sociálnu integráciu a na ú as

na živote spolo nosti

S cie om zabezpe  osobám so zdravotným postihnutím, bez oh adu na vek, na povahu a
pôvod ich zdravotného postihnutia, ú inný výkon práva na nezávislos , sociálnu integráciu a
na ú as  na živote spolo nosti sa zmluvné strany zaväzujú predovšetkým:

1. prija  potrebné opatrenia na poskytovanie poradenstva, vzdelávania a odbornej prípravy
osobám so zdravotným postihnutím v rámci všeobecného systému všade, kde je to možné,
alebo, ak to nie je možné, prostredníctvom špecializovaných verejných alebo súkromných
orgánov,

2. podpori  ich prístup k zamestnaniu každým opatrením, ktoré smeruje k nabádaniu
zamestnávate ov naja  a udrža  v zamestnaní osoby so zdravotným postihnutím v obvyklom
pracovnom prostredí, a prispôsobi  pracovné podmienky potrebám osôb so zdravotným



postihnutím alebo, ak to nie je možné z dôvodu ich zdravotného postihnutia, usilova  sa o to
úpravou alebo vytvorením chránených zamestnaní pod a stup a zdravotného postihnutia. V
ur itých prípadoch, také opatrenia môžu vyžadova  obráti  sa o pomoc na špecializované
umiest ovacie a podporné služby,

3. podporova  ich plnú sociálnu integráciu a ú as  na živote spolo nosti, najmä
prostredníctvom opatrení, zah ajúcich technickú pomoc zameranú na prekonanie
komunika ných prekážok a prekážok mobility, a ktoré im umožnia prístup k doprave,
bývaniu, kultúrnym innostiam a vo chví ach vyplnenia vo ného asu.

lánok 16
Právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu

Na zabezpe enie nevyhnutných podmienok na plný rozvoj rodiny ako základnej jednotky
spolo nosti sa zmluvné strany zaväzujú podporova  hospodársku, právnu a sociálnu ochranu
rodinného života takými prostriedkami, ako sú sociálne a rodinné dávky, finan né opatrenia,
výstavba bytov na bývanie rodín, pomoc mladým manželstvám alebo inými vhodnými
prostriedkami.

lánok 17
Právo detí a mladistvých na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva detí a mladistvých vyrasta  v prostredí vhodnom pre
plný rozvoj ich osobnosti a ich fyzických a duševných schopností sa zmluvné strany zaväzujú
bu  priamo alebo v spolupráci s verejnými alebo súkromnými organizáciami prija  všetky
príslušné a potrebné opatrenia na:

1. a) zabezpe enie potrebnej starostlivosti, pomoci, výchovy a vzdelania de om a mladistvým,
najmä vytvorením alebo zachovaním adekvátnych a vhodných inštitúcií alebo služieb na tento

el, berúc do úvahy práva a povinnosti ich rodi ov,
b) ochranu detí a mladistvých pred zanedbaním, násilím alebo zneužívaním,
c) zabezpe enie ochrany a osobitnej štátnej pomoci de om alebo mladistvým, ktorí sú
do asne alebo trvalo ukrátení o rodinné zázemie,

2. zabezpe enie bezplatného základného a stredoškolského vzdelania de om a mladistvým a
podporu ich pravidelnej školskej dochádzky.

lánok 18
Právo vykonáva  zárobkovú innos  na území ostatných zmluvných strán

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva vykonáva  zárobkovú innos  na území
ktorejko vek inej zmluvnej strany sa zmluvné strany zaväzujú:

1. aplikova  existujúce predpisy v liberálnom duchu,

2. zjednoduši  existujúce formality a zníži  alebo zruši  správne a iné poplatky platené
zahrani nými pracovníkmi alebo ich zamestnávate mi,



3. zmierni  predpisy pre jednotlivcov a skupiny, ktoré upravujú zamestnávanie zahrani ných
pracovníkov,

a priznávajú:

4. právo svojim štátnym príslušníkom opusti  krajinu a vykonáva  zárobkovú innos  na
území ostatných zmluvných strán.

lánok 19
Právo migrujúcich pracovníkov a ich rodín na ochranu a pomoc

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva migrujúcich pracovníkov a ich rodín na ochranu a
pomoc na území ktorejko vek zo zmluvných strán sa zmluvné strany zaväzujú:

1. udržiava  alebo presved  sa o existencii vhodných bezplatných služieb, ktorými sa týmto
pracovníkom poskytuje pomoc, predovšetkým správne informácie, a prijíma  všetky potrebné
opatrenia, ak to dovo ujú vnútroštátne zákony a predpisy, proti nepravdivej propagande
týkajúcej sa vys ahovalectva a pris ahovalectva,

2. prija  príslušné opatrenia v rámci svojej právomoci na u ah enie odchodu, cestovania a
prijímania týchto pracovníkov a ich rodín a zabezpe  im v rámci svojej právomoci príslušnú
zdravotnú a lekársku starostlivos  a dobré hygienické podmienky po as cesty,

3. podporova  pod a potreby spoluprácu medzi verejnými a súkromnými sociálnymi službami
krajín, z ktorých sa príslušné osoby vys ahovali alebo do ktorých sa pris ahovali,

4. zabezpe  takýmto pracovníkom, zákonne sa zdržiavajúcim na ich území, ak tieto
záležitosti upravujú zákony alebo predpisy alebo ak podliehajú kontrole správnych orgánov,
nie menej priaznivé zaobchádzanie ako s ich vlastnými štátnymi príslušníkmi v týchto
záležitostiach:

a) v odme ovaní, alších podmienkach zamestnávania a pracovných podmienkach,
b) v lenstve v odborových zväzoch a vo využívaní výhod z kolektívneho vyjednávania,
c) v ubytovaní,
5. zabezpe , aby sa s týmito pracovníkmi zákonne sa zdržiavajúcimi na ich území
zaobchádzalo nie menej priaznivo ako s ich vlastnými štátnymi príslušníkmi, ak ide o dane,
poplatky alebo príspevky platené pracovníkmi z dôvodu zamestnania,

6. u ah  tak, ako je to možné, spojenie rodiny migrujúceho pracovníka, ktorý má povolenie
usadi  sa na danom území,

7. zabezpe  takýmto pracovníkom zákonne sa zdržiavajúcim na ich území nie menej
priaznivé zaobchádzanie ako s vlastnými štátnymi príslušníkmi v súdnych konaniach, ktoré sa
týkajú záležitostí uvedených v tomto lánku,

8. zabezpe , aby takýchto pracovníkov zákonne sídliacich na ich území bolo možné
vypoveda  len v prípade, ak ohrozia bezpe nos  štátu alebo porušia verejný poriadok, alebo
morálku,



9. povoli  migrujúcim pracovníkom v rámci možností vymedzených zákonom prevod takých
astí zárobkov a úspor, ako si želajú,

10. rozšíri  ochranu a pomoc, ktorú ustanovuje tento lánok, na migrujúce samostatne
zárobkovo inné osoby, ak na ne možno aplikova  tieto opatrenia.

11. podporova  a u ah ova  vyu ovanie štátneho jazyka prijímacieho štátu, a pokia  je ich
viac, jedného z týchto jazykov, pre migrujúcich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov,

12. pokia  je to možné, podporova  a u ah ova  vyu ovanie materinského jazyka pre deti
migrujúcich pracovníkov.

lánok 20
Právo na rovnaké príležitosti a na rovnaké zaobchádzanie vo veciach zamestnania a

povolania bez diskriminácie na základe pohlavia

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na rovnaké príležitosti a na rovnaké zaobchádzanie
vo veciach zamestnania a povolania bez diskriminácie na základe pohlavia sa strany zaväzujú
prizna  toto právo a prija  príslušné opatrenia na zabezpe enie alebo podporu jeho
uplat ovania v týchto oblastiach:

a) prístup k zamestnaniu, ochrana pred prepustením a opätovné navrátenie sa do pracovného
procesu,
b) poradenstvo pri vo be povolania, odborná príprava, rekvalifikácia a pracovná rehabilitácia,
c) podmienky zamestnania a pracovné podmienky vrátane odme ovania,
d) odborný a funk ný postup v zamestnaní.

lánok 21
Právo na informácie a na konzultácie

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva pracovníkov na informácie a na konzultácie v rámci
podniku sa zmluvné strany zaväzujú prija  alebo podporova  opatrenia v súlade s
vnútroštátnym zákonodarstvom a praxou, ktoré umožnia pracovníkom alebo ich zástupcom:

a) by  pravidelne alebo vo vhodnom ase a zrozumite ným spôsobom informovaní o
hospodárskej a finan nej situácii podniku, ktorý ich zamestnáva, pri om sprístupnenie
ur itých informácií, ktoré by mohli uškodi  podniku, sa môže odmietnu , alebo sa môže
vyžadova , aby sa pokladali za dôverné,
b) by  vo vhodnom ase prizvaní na konzultácie ku navrhovaným rozhodnutiam, ktoré by sa
mohli podstatným spôsobom dotknú  záujmov pracovníkov, a najmä k takým rozhodnutiam,
ktoré by mohli ma  vážny vplyv na zamestnanos  v podniku.

lánok 22
Právo zú ast ova  sa na ur ovaní a zlepšovaní pracovných podmienok a pracovného

prostredia

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva pracovníkov zú ast ova  sa na ur ovaní a
zlepšovaní pracovných podmienok a pracovného prostredia v podniku sa zmluvné strany
zaväzujú prija  alebo podporova  opatrenia umož ujúce pracovníkom alebo ich zástupcom v
súlade s vnútroštátnym zákonodarstvom a praxou prispieva :



a) k ur ovaniu a zlepšovaniu pracovných podmienok, organizácie práce a pracovného
prostredia,
b) k ochrane bezpe nosti a zdravia v podniku,
c) k organizácii sociálnych služieb, sociálno-kultúrnych služieb a materiálneho vybavenia v
podniku,
d) k dozoru nad dodržiavaním predpisov v týchto veciach.

lánok 23
Právo starších osôb na sociálnu ochranu

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva starších osôb na sociálnu ochranu sa zmluvné strany
zaväzujú prija  alebo podporova  bu  priamo, alebo v spolupráci s verejnými alebo
súkromnými organizáciami príslušné opatrenia zamerané najmä:

- na umožnenie starším osobám zosta  pod a možnosti o najdlhšie plnohodnotnými lenmi
spolo nosti prostredníctvom:
a) príslušných zdrojov, ktoré im umožnia dôstojný život a aktívnu ú as  na verejnom,
spolo enskom a kultúrnom živote,
b) poskytovania informácií o službách a o dostupnom materiálnom vybavení pre staršie osoby
a o príležitostiach ich využitia,

- na umožnenie starším osobám slobodne si zvoli  spôsob života a vies  nezávislý život v ich
zvy ajnom rodinnom prostredí tak dlho, ako si želajú a ako je to možné, prostredníctvom
sprostredkovania:

a) bytov primeraných ich potrebám a zdravotnému stavu alebo príslušnej podpory na úpravu
ich bývania,
b) zdravotnej starostlivosti a služieb, ktoré vyžaduje ich stav,

- na zabezpe enie primeranej pomoci starším osobám žijúcim v príslušných inštitúciách pri
rešpektovaní ich súkromia a na zaru enie ich ú asti na ur ovaní životných podmienok v danej
inštitúcii.

lánok 24
Právo na ochranu v prípadoch skon enia zamestnania

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva pracovníkov na ochranu v prípadoch skon enia
zamestnania sa zmluvné strany zaväzujú uzna :

a) právo každého pracovníka na to, aby nebolo jeho zamestnanie skon ené bez platného
dôvodu pre takéto skon enie majúce súvislos  s jeho schopnos ou alebo správaním, alebo z
dôvodu súvisiaceho s fungovaním podniku, zariadenia alebo služby,
b) právo každého pracovníka, ktorého zamestnanie sa skon ilo bez platného dôvodu na
adekvátne odškodnenie alebo na inú vhodnú náhradu.

Na tento ú el sa zmluvné strany zaväzujú zabezpe  pracovníkovi, ktorý sa nazdáva, že jeho
zamestnanie bolo skon ené bez platného dôvodu, právo odvola  sa proti tomuto opatreniu na
nestranný orgán.



lánok 25
Právo pracovníkov na ochranu ich nárokov v prípade platobnej neschopnosti svojho

zamestnávate a

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva pracovníkov na ochranu ich nárokov v prípade
platobnej neschopnosti svojho zamestnávate a sa zmluvné strany zaväzujú ustanovi , aby
nároky pracovníkov vyplývajúce z pracovných zmlúv alebo z pracovných pomerov boli
zaru ené garan nou inštitúciou alebo akouko vek inou ú innou formou ochrany.

lánok 26
Právo na dôstojnos  pri práci

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva všetkých pracovníkov na ochranu ich dôstojnosti pri
práci sa zmluvné strany, pri konzultácii s organizáciami zamestnávate ov a organizáciami
pracovníkov, zaväzujú:

1. presadzova  vedomie, informácie a prevenciu, pokia  ide o sexuálne ob ažovanie na
pracovisku alebo majúce vz ah k práci, a prija  všetky príslušné opatrenia na ochranu
pracovníkov pred takýmto správaním,

2. presadzova  vedomie, informácie a prevenciu, pokia  ide o opakované trestuhodné alebo
výrazne škodlivé a úto né skutky namierené proti jednotlivému pracovníkovi na pracovisku,
alebo majúce vz ah k práci, a prija  všetky príslušné opatrenia na ochranu pracovníkov pred
takýmto správaním.

lánok 27
Právo pracovníkov s rodinnými zodpovednos ami na rovnaké príležitosti a na rovnaké

zaobchádzanie

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na rovnaké príležitosti a zaobchádzanie pre
pracovníkov oboch pohlaví s rodinnými zodpovednos ami a medzi pracovníkmi s rodinnými
zodpovednos ami a inými pracovníkmi sa zmluvné strany zaväzujú:

1. prija  príslušné opatrenia s cie om:

a) umožni  pracovníkom s rodinnými zodpovednos ami vstúpi  do zamestnania a zotrva  v
om, ako aj sa do neho vráti  po neprítomnosti z dôvodu vykonávania rodinných

zodpovedností vrátane opatrení v oblasti poradenstva pri výbere povolania a odbornej
prípravy,
b) bra  do úvahy ich potreby, týkajúce sa podmienok zamestnania a sociálneho zabezpe enia,
c) rozvíja  alebo podporova  verejné alebo súkromné služby, najmä služby dennej
starostlivosti o die a a iné opatrenia na starostlivos  o die a,

2. jednému alebo druhému rodi ovi poskytnú  možnos  získa  po as obdobia po materskej
dovolenke rodi ovskú dovolenku na starostlivos  o die a, ktorej d žka a podmienky by mali
by  vymedzené vnútroštátnym zákonodarstvom, kolektívnymi zmluvami alebo praxou,

3. zabezpe , že rodinné zodpovednosti, ako také, neustanovujú platný dôvod pre skon enie
zamestnania.



lánok 28
Právo zástupcov pracovníkov na ochranu v podniku a na u ah enie podmienok na

výkon ich inností, ktoré sa im poskytujú

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva zástupcov pracovníkov vykonáva  ich funkcie sa
zmluvné strany zaväzujú, aby v podniku:

a) požívali ú innú ochranu pred skutkami, ktoré ich poškodzujú vrátane prepustenia,
založeného na ich postavení alebo aktivitách ako zástupcov pracovníkov v rámci podniku,
b) poskytli zástupcom pracovníkov také podmienky, ktoré u ah ujú vykonávanie ich inností,
ktoré môžu by  vhodné pre nich a ktoré im umožnia rýchlo a ú inne vykonáva  ich funkcie,
berúc do úvahy systém pracovných vz ahov krajiny, a potreby, ve kos  a kapacity dotknutého
podniku.

lánok 29
Právo na informácie a na konzultácie v postupoch hromadného prepúš ania

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva pracovníkov by  informovaní a prizvaní na
konzultácie v situáciách hromadného prepúš ania sa zmluvné strany zaväzujú zabezpe , aby
zamestnávatelia v as pred hromadným prepúš aním informovali zástupcov pracovníkov a
prizvali ich na konzultácie o spôsoboch a možnostiach vyhnú  sa hromadnému prepúš aniu
alebo obmedzi  hromadné prepúš anie a zmierni  jeho dôsledky, napríklad využitím
sprievodných sociálnych opatrení zameraných predovšetkým na pomoc pri pracovnom
preradení, alebo pri rekvalifikácii dotknutých pracovníkov.

lánok 30
Právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylú ením

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na ochranu pred chudobou a sociálnym vylú ením
sa zmluvné strany zaväzujú:

a) prija  opatrenia v rámci celkového a koordinovaného nárastu postupov k podpore ú inného
prístupu k osobám, ktoré žijú v situácii sociálneho vylú enia alebo chudoby, alebo osôb
vystavených riziku vzniku takejto situácie, ako aj ich rodín, predovšetkým ku zamestnaniu,
bývaniu, odbornej príprave a vzdelávaniu, kultúre a ku sociálnej a lekárskej pomoci,
b) preskúma  tieto opatrenia s cie om ich úpravy v prípade potreby.

lánok 31
Právo na bývanie

Na zabezpe enie ú inného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prija
opatrenia ur ené na:

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni,

2. predchádzanie a zníženie bezdomovstva s cie om jeho postupného odstránenia,

3. sprístupnenie ceny bývania tým, ktorí sú bez dostato ných zdrojov.



III.  A S 

lánok A
Záväzky

1. Za podmienky ustanovení lánku B sa každá zmluvná strana zaväzuje:

a) považova  I. as  tejto charty za deklaráciu vymedzujúcu ciele, o ktorých splnenie sa
usiluje všetkými vhodnými prostriedkami v súlade s ustanoveniami úvodného odseku tejto
asti,

b) považova  sa za viazanú najmenej šiestimi z nasledujúcich deviatich lánkov II. asti tejto
charty, t. j. lánkami: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 a 20,
c) považova  sa za viazanú alším po tom lánkov alebo o íslovaných odsekov II. asti
charty, ktoré si vyberie, za predpokladu, že celkový po et lánkov, alebo o íslovaných
odsekov, ktorými je viazaná, nie je nižší ako šestnás lánkov, alebo šes desiattri

íslovaných odsekov.

2. lánky alebo odseky vybrané v súlade s ustanoveniami odseku 1 písm. b) a c) tohto lánku
sa oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európy pri uložení ratifika nej listiny, listiny o
prijatí alebo listiny o schválení.

3. Každá zmluvná strana môže kedyko vek neskôr vyhlási  oznámením zaslaným
generálnemu tajomníkovi, že sa považuje za viazanú ktorýmko vek alším lánkom alebo

íslovaným odsekom II. asti charty, ktoré ešte neprijala v súlade s ustanoveniami odseku 1
tohto lánku. Tieto následne prijaté záväzky sa považujú za neoddelite nú sú as  ratifikácie,
prijatia alebo schválenia a majú rovnaký ú inok od prvého d a mesiaca, ktorý nasleduje
uplynutím obdobia jedného mesiaca po dni oznámenia.

4. Každá zmluvná strana zachová systém inšpekcie práce, ktorý zodpovedá jej vnútroštátnym
podmienkam.

lánok B
Väzby s Európskou sociálnou chartou a s dodatkovým protokolom z roku 1988

1. Žiadna zmluvná strana Európskej sociálnej charty alebo zmluvná strana dodatkového
protokolu z 5. mája 1998 nemôže ratifikova , prija , alebo schváli  túto chartu bez toho, aby
sa nepovažovala za viazanú najmenej ustanoveniami zodpovedajúcimi ustanoveniam
Európskej sociálnej charty, a prípadne ustanoveniami dodatkového protokolu, ktorými bola
viazaná.

2. Prijatie záväzkov z ktoréhoko vek ustanovenia tejto charty má za ú inok, že od d a
nadobudnutia platnosti týchto záväzkov pre zmluvnú stranu sa zodpovedajúce ustanovenie
Európskej sociálnej charty, a prípadne jej dodatkového protokolu z roku 1988, prestanú
aplikova  pre danú zmluvnú stranu, v prípade, ak je táto zmluvná strana viazaná Európskou
sociálnou chartou alebo Európskou sociálnou chartou a dodatkovým protokolom.

IV.  A S 

lánok C



Dozor nad uplat ovaním záväzkov obsiahnutých v tejto charte

Uplat ovanie právnych záväzkov obsiahnutých v tejto charte podlieha tomu istému dozoru,
akému podliehali záväzky Európskej sociálnej charty.

Procedúra dozoru je ustanovená v IV. asti charty, ktorá je uvedená nižšie v znení
Turínskeho protokolu z roku 1991.

IV.  A S 

lánok 21
Správy k prijatým ustanoveniam

Raz za dva roky zmluvné strany zašlú generálnemu tajomníkovi Rady Európy správu o plnení
prijatých ustanovení II. asti charty, ktorej formu stanoví Výbor ministrov.

lánok 22
Správy k neprijatým ustanoveniam

V primeraných asových intervaloch a na žiados  Výboru ministrov zmluvné strany zašlú
generálnemu tajomníkovi Rady Európy správy o tých ustanoveniach II. asti charty, ktoré
neprijali v ase svojej ratifikácie alebo schválenia, alebo v dodato nom oznámení. Výbor
ministrov v pravidelných intervaloch ur í, ku ktorým ustanoveniam a akou formou sa správy
vyžadujú.

lánok 23
Poskytovanie kópií správ a komentáre

1. Ke  sa zasiela správa generálnemu tajomníkovi pod a lánku 21 a 22, každá zmluvná
strana doru í kópiu tejto správy k tým svojím celoštátnym organizáciám, ktoré sú lenmi
medzinárodných organizácií zamestnávate ov a medzinárodných organizácií odborových
zväzov a ktoré v súlade s lánkom 27 odsekom 2 sa pozvali, aby boli zastúpené na
zasadnutiach vládneho výboru.

Takéto organizácie zašlú generálnemu tajomníkovi všetky komentáre o správach zmluvných
strán. Generálny tajomník zašle kópiu takých komentárov dotknutým zmluvným stranám,
ktoré si môžu dovoli  na komentáre reagova .

2. Generálny tajomník doru í kópiu správ zmluvných strán mimovládnym medzinárodným
organizáciám, ktoré majú konzultatívne postavenie v Rade Európy a ktoré majú osobitnú
kompetenciu v záležitostiach upravených touto chartou

3. Správy a komentáre uvedené v lánku 21 a 22 a v tomto lánku sú verejnosti prístupné na
požiadanie.

lánok 24
Preskúmavanie správ

1. Správy zaslané generálnemu tajomníkovi v súlade s lánkom 21 a 22 preskúma výbor
nezávislých expertov1) ustanovený pod a lánku 25. Výbor má tiež k dispozícii pred



preskúmaním všetky komentáre doru ené generálnemu tajomníkovi v súlade s lánkom 23
odsekom 1. Po ukon ení svojho preskúmania výbor nezávislých expertov1) vypracuje správu,
ktorá obsahuje jeho závery.

2. Pokia  ide o správy uvedené v lánku 21 výbor nezávislých expertov1) zhodnotí z právneho
adiska zhodu vnútroštátneho práva a praxe so záväzkami vyplývajúcimi z charty pre

dotknuté zmluvné strany.

3. Výbor nezávislých expertov1) môže adresova  žiados  o dodato né informácie a
vysvetlenia priamo od zmluvných strán. V tejto spojitosti výbor nezávislých expertov1) môže
tiež uskuto ni , ak je to potrebné, zasadnutie so zástupcami zmluvnej strany, bu  zo svojej
vlastnej iniciatívy alebo na žiados  dotknutej zmluvnej strany. Organizácie uvedené v lánku
23 odseku 1 sa o tom informujú.

4. Závery výboru nezávislých expertov1) sa zverejnia a generálny tajomník ich oznámi
vládnemu výboru, parlamentnému zhromaždeniu a organizáciám, ktoré sú uvedené v lánku
23 odseku 1 a v lánku 27 odseku 2.

lánok 25
Výbor nezávislých expertov [Európsky výbor sociálnych práv]1)

1. Výbor nezávislých expertov1) pozostáva z najmenej deviatich lenov2) volených
parlamentným zhromaždením3) nadpolovi nou vä šinou odovzdaných hlasov zo zoznamu
expertov, ktorí sa vyzna ujú najvyššou bezúhonnos ou a uznávanou kompetentnos ou v
sociálnych veciach na celoštátnej a medzinárodnej úrovni a nominovaných zmluvnými
stranami. Presný po et lenov ur í Výbor ministrov.

2. lenovia výboru sa volia na obdobie šiestich rokov môžu by  len raz opätovne zvolení.

3. len výboru nezávislých expertov zvolený, aby nahradil lena, ktorého funk né obdobie
neuplynulo, vykonáva mandát predchodcu za zvyšok jeho funk ného obdobia.

4. lenovia výboru rozhodujú v rámci svojho postavenia. Po celý as vykonávania svojho
mandátu nemôžu vykonáva  žiadnu funkciu nezlu ite nú s požiadavkami nezávislosti,
nestrannosti a dostupnosti obsiahnutú vo svojom mandáte.

lánok 26
as  Medzinárodnej organizácie práce

Medzinárodná organizácia práce sa vyzve, aby nominovala zástupcu na ú as  v
konzultatívnom postavení na rokovania výboru expertov1).

lánok 27
Vládny výbor

1. Správy zmluvných strán, komentáre a informácie oznámené v súlade s lánkom 23
odsekom 1 a lánkom 24 odsekom 3 a správy výboru nezávislých expertov1) sa predložia
vládnemu výboru.



2. Výbor je zložený z jedného zástupcu z každej zmluvnej strany. Výbor vyzve najviac dve
medzinárodné organizácie zamestnávate ov a najviac dve medzinárodné organizácie
odborových zväzov, aby na zasadnutia výboru vyslali pozorovate ov v konzultatívnom
postavení. Navyše, výbor môže konzultova  zástupcov medzinárodných mimovládnych
organizácií, ktorí majú konzultatívne postavenie v Rade Európy a majú osobitnú kompetenciu
v záležitostiach upravených touto chartou.

3. Vládny výbor pripraví rozhodnutia Výboru ministrov. Najmä, z h adiska správ výboru
nezávislých expertov1) a zmluvných strán, vládny výbor cielene vyberie na základe posúdenia
sociálnej, hospodárskej a inej politiky situácie, ktoré by mali by  pod a jeho názoru
predmetom odporú aní každej dotknutej zmluvnej strany v súlade s lánkom 28 charty.
Vládny výbor predloží Výboru ministrov správu, ktorá sa zverejní.

4. Na základe zistení o uplat ovaní sociálnej charty vo všeobecnosti, vládny výbor môže
predloži  návrhy Výboru ministrov, aby sa pristúpilo k štúdiám o sociálnych otázkach a o
lánkoch charty, ktoré by bolo možné novelizova .

lánok 28
Výbor ministrov

1. Na základe správy vládneho výboru, Výbor ministrov prijme dvojtretinovou vä šinou
odovzdaných hlasov s hlasovacím právom obmedzeným na zmluvné strany rezolúciu
týkajúcu sa celého dozorného cyklu a obsahujúcu individuálne odporú ania k dotknutým
zmluvným stranám.

2. Berúc do úvahy návrhy vládneho výboru pod a lánku 27 odseku 4, Výbor ministrov
prijme také rozhodnutia, ktoré považuje za vhodné.

lánok 29
Parlamentné zhromaždenie

Generálny tajomník Rady Európy odovzdá parlamentnému zhromaždeniu správy výboru
nezávislých expertov1) a vládneho výboru, ako aj rezolúcie Výboru ministrov s cie om
potreby uskuto ovania pravidelných rozpráv na plenárnom zasadnutí."

-------------------------

lánok D
Kolektívne s ažnosti

1. Ustanovenia Dodatkového protokolu k Európskej sociálnej charte upravujúce systém
kolektívnych s ažností sa aplikujú na záväzky dané v tejto charte pre štáty, ktoré ratifikovali
uvedený protokol.

2. Každý štát, ktorý nie je viazaný Dodatkovým protokolom k Európskej sociálnej charte
ustanovujúci systém kolektívnych s ažností, môže pri uložení ratifika nej listiny, listiny o
prijatí alebo listiny o schválení k tejto charte, alebo kedyko vek neskôr, oznámením zaslaným
generálnemu tajomníkovi Rady Európy vyhlási , že súhlasí s dozorom svojich záväzkov
pod a tejto charty riadiaci sa postupom ustanovenom v uvedenom protokole.



Procedúra kolektívnych s ažností je ustanovená v Dodatkovom protokole k charte z
roku 1995 a je uvedená nižšie.

lánok 1

Zmluvné strany tohto protokolu uznávajú právo predklada  s ažnosti, ktoré konštatujú
neuspokojivé aplikovanie charty nasledovnými organizáciami:
a) medzinárodné organizácie zamestnávate ov a medzinárodné organizácie odborových
zväzov uvedené v lánku 27 odseku 2 charty,
b) iné medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré majú konzultatívne postavenie v Rade
Európy a boli zaradené do zoznamu vytvoreného na tento ú el vládnym výborom,
c) reprezentatívne celoštátne organizácie zamestnávate ov a reprezentatívne celoštátne
organizácie odborových zväzov v rámci pôsobnosti zmluvnej strany, proti ktorej podali

ažnos .

lánok 2

1. Každý zmluvný štát môže tiež, ke  vyslovuje svoj súhlas, že je viazaný týmto protokolom
v súlade s ustanoveniami lánku 13 alebo kedyko vek neskôr vyhlási , že uznáva právo
akejko vek inej reprezentatívnej národnej mimovládnej organizácie v rámci svojej
pôsobnosti, ktorá má osobitnú kompetenciu v záležitostiach upravených chartou, poda  proti
nemu s ažnos .

2. Takéto vyhlásenia sa môžu urobi  na ur ité obdobie.

3. Vyhlásenia sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorý postúpi kópie zmluvným
stranám a zverejní ich.

lánok 3

Medzinárodné mimovládne organizácie a celoštátne mimovládne organizácie uvedené v
lánku 1. písm. b) a v lánku 2 môžu predklada  s ažnosti samostatne v súlade s procedúrou

stanovenou v uvedených ustanoveniach, len oh adom tých záležitostí, v ktorých im bola
uznaná osobitná kompetencia.

lánok 4

ažnos  sa podáva písomne a týka sa ustanovenia charty, ktoré bolo prijaté dotknutou
zmluvnou stranou a ozna uje v om zmluvná strana nezabezpe ila uspokojivé aplikovanie
tohto ustanovenia.

lánok 5

Akáko vek s ažnos  sa adresuje generálnemu tajomníkovi, ktorý potvrdí jej prijatie, oznámi
prijatie s ažnosti dotknutej zmluvnej strane a okamžite postúpi s ažnos  výboru nezávislých
expertov1).

lánok 6



Výbor nezávislých expertov1) môže požiada  dotknutú zmluvnú stranu a organizáciu, ktorá
ažnos  podala, aby v lehote, ktorú ur í, predložili písomné informácie a písomné komentáre

o prijate nosti s ažnosti.

lánok 7

1. Ak výbor nezávislých expertov1) rozhodne, že s ažnos  je prijate ná, oznámi to
prostredníctvom generálneho tajomníka zmluvným stranám charty. Výbor požiada dotknutú
zmluvnú stranu a organizáciu, ktorá podala s ažnos , aby predložili v lehote, ktorú ur í,
všetky dôležité písomné vysvetlenia alebo informácie a ostatné zmluvné strany tohto
protokolu požiada, aby v rovnakej lehote predložili svoje komentáre, ak si to prajú.

2. Ak bola s ažnos  podaná celoštátnou organizáciou zamestnávate ov alebo celoštátnou
odborovou organizáciou, alebo inou celoštátnou, alebo medzinárodnou mimovládnou
organizáciou, výbor nezávislých expertov1) to oznámi prostredníctvom generálneho
tajomníka medzinárodným organizáciám zamestnávate ov, alebo medzinárodným
organizáciám odborových zväzov uvedených v lánku 27 odseku 2 charty a vyzve ich k
predloženiu komentárov v lehote, ktorú ur í.

3. Na základe vysvetlení, informácií alebo komentárov predložených pod a odsekov 1 a 2
môže dotknutá zmluvná strana a organizácia, ktorá podala s ažnos , predloži  akéko vek
dop ajúce písomné informácie, alebo komentáre v lehote, ktorú ur í výbor nezávislých
expertov1).

4. V priebehu preskúmania s ažnosti môže výbor nezávislých expertov1) zorganizova
zasadnutie, v ktorom sa vypo ujú zástupcovia strán.

lánok 8

1. Výbor nezávislých expertov1) vypracuje správu, v ktorej opíše opatrenia, ktoré prijal, aby
preskúmal s ažnos  a predložil svoje závery o tom, i dotknutá zmluvná strana zabezpe ila
uspokojivé aplikovanie ustanovenia charty uvedené v s ažnosti.

2. Správa sa postúpi Výboru ministrov. Správa sa tiež postúpi organizácii, ktorá podala
ažnos  a zmluvným stranám charty, ktorým sa nedovo uje zverejni  ju. Správa sa postúpi

parlamentnému zhromaždeniu a zverejní sa sú asne s rezolúciou uvedenou v lánku 9 alebo
najneskôr štyri mesiace potom, o bola postúpená Výboru ministrov.

lánok 9

1. Výbor ministrov na základe správy výboru nezávislých expertov1) príjme vä šinou hlasov
rezolúciu. Ak výbor nezávislých expertov1) zistí, že charta nebola aplikovaná uspokojivým
spôsobom, Výbor ministrov príjme dvojtretinovou vä šinou hlasov odporú anie adresované
dotknutej zmluvnej strane. V oboch prípadoch oprávnenie hlasova  sa obmedzí na zmluvné
strany charty.

2. Na žiados  dotknutej zmluvnej strany môže Výbor ministrov dvojtretinovou vä šinou
hlasov zmluvných strán charty rozhodnú , že tam, kde správa výboru nezávislých expertov
vyvoláva nové otázky, záležitos  konzultuje s vládnym výborom.



lánok 10

Dotknutá zmluvná strana vo svojej alšej správe, ktorú predloží pod a lánku 21 charty
generálnemu tajomníkovi, poskytne informácie o opatreniach, ktoré prijala na vykonanie
odporú ania Výboru ministrov.

lánok 11

lánky 1 až 10 tohto protokolu sa aplikujú aj na lánky II. asti prvého dodatkového
protokolu ku charte, pokia  ide o štáty zmluvných strán k tomuto protokolu, v rozsahu, aby sa
tieto lánky prijali.

lánok 12
Zmluvné strany tohto protokolu uznávajú, že prvý odsek dodatku ku charte, ktorý sa dotýka
III. asti, znie nasledovne:
‚Vykladá sa tak, že charta obsahuje právne záväzky medzinárodného charakteru, ktorých
aplikácia podlieha iba dozoru ustanovenému vo IV. asti charty a v ustanoveniach tohto
protokolu.' "

V.  A S 

lánok E
Nediskriminácia

Výkon práv uvedených v tejto charte sa zabezpe í bez diskriminácie založenej na rase, farbe
pleti, pohlaví, jazyku, náboženstve, politických alebo iných názoroch, národnom, alebo
sociálnom pôvode, zdraví, príslušnosti k národnostnej menšine, pôvode, alebo inom
postavení.

lánok F
Obmedzenia v prípade vojny alebo všeobecného ohrozenia

1. V prípade vojny alebo iného všeobecného ohrozenia štátu môže každá zmluvná strana
prija  opatrenia obmedzujúce záväzky tejto charty v takom rozsahu, ako to vyžaduje situácia,
za podmienky, že tieto opatrenia nie sú v rozpore s ostatnými záväzkami zmluvnej strany
vyplývajúcimi z medzinárodného práva.

2. Ktoráko vek zmluvná strana, ktorá využije toto právo obmedzenia, v primeranej lehote a v
plnom rozsahu informuje generálneho tajomníka Rady Európy o prijatých opatreniach a o
dôvodoch, ktoré ju ku tomu viedli. Zárove  generálneho tajomníka informuje o termíne
skon enia platnosti týchto opatrení a o termíne, v ktorom sa prijaté ustanovenia charty znovu
uplatnia v plnom rozsahu.

lánok G
Výhrady

1. Ke  sa ú inne realizujú práva a zásady sformulované v I. asti a ich ú inné vykonávanie
ako je ustanovené v II. asti, tieto práva a zásady nepodliehajú žiadnym výhradám alebo



obmedzeniam, ktoré nie sú bližšie špecifikované v týchto astiach, okrem takých, ktoré
ustanovuje zákon a ktoré sú v demokratickej spolo nosti nevyhnutné na ochranu práv a
slobôd iných alebo na ochranu verejného poriadku, vnútroštátnej bezpe nosti, verejného
zdravia alebo morálky.

2. Výhrady povolené pod a tejto charty ku právam a záväzkom priznaným chartou možno
aplikova  len na ten ú el, na ktorý boli ustanovené.

lánok H
Vz ahy charty ku vnútroštátnemu právu alebo ku medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tejto charty nie sú na ujmu ustanoveniam vnútroštátneho práva alebo
bilaterálnym, alebo multilaterálnym zmluvám, dohovorom, alebo dohodám, ktoré už sú v
platnosti, alebo ktoré nadobudnú platnos  a ktoré by poskytovali výhodnejšie zaobchádzanie
pre chránené osoby.

lánok I
Uplat ovanie prevzatých záväzkov

1. Bez toho, aby boli dotknuté metódy uplat ovania predpokladané v týchto lánkoch,
príslušné ustanovenia lánkov 1 až 31 II. asti tejto charty sa uplat ujú:

a) zákonmi alebo predpismi,
b) zmluvami medzi zamestnávate mi alebo organizáciami zamestnávate ov a organizáciami
pracovníkov,
c) kombináciou týchto dvoch metód,
d) inými vhodnými prostriedkami.

2. Splnenie záväzkov vyplývajúcich z ustanovení lánku 2 odsekov 1, 2, 3, 4, 5 a 7, z lánku 7
z odsekov 4, 6 a 7, z lánku 10 z odsekov 1, 2, 3 a 5 a z lánkov 21 a 22 II. asti tejto charty
sa považuje za ú inné, ak sa tieto ustanovenia v súlade s odsekom 1 tohto lánku aplikujú na
prevažnú vä šinu dotknutých pracovníkov.

lánok J
Zmeny

1. Akáko vek zmena v I. a II. asti tejto charty za ú elom rozšírenia práv zaru ených touto
chartou, ako aj zmena v III. až VI. asti navrhnutá zmluvnou stranou alebo vládnym výborom
sa oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý navrhovanú zmenu doru í
zmluvným stranám tejto charty.

2. Akáko vek navrhovaná zmena v súlade s ustanoveniami predchádzajúceho odseku sa
preskúma vládnym výborom, ktorý predloží text zmeny Výboru ministrov na schválenie po
konzultácii s parlamentným zhromaždením. Po schválení textu zmeny Výborom ministrov,
tento text sa doru í zmluvným stranám na schválenie.

3. Každá zmena v I. asti a v II. asti tejto charty nadobudne platnos  pre zmluvné strany,
ktoré zmenu schválili, v prvý de  mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí obdobia jedného
mesiaca po dni, ke  tri zmluvné strany informovali generálneho tajomníka o schválení
zmeny. Vo vz ahu ku ktorejko vek zmluvnej strane, ktorá následne schválila zmenu, zmena



nadobudne platnos  v prvý de  mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí jedného mesiaca po dni,
ke  táto zmluvná strana informovala generálneho tajomníka o schválení zmeny.

4. Každá zmena v III. až VI. asti tejto charty nadobudne platnos  v prvý de  mesiaca, ktorý
nasleduje po uplynutí obdobia jedného mesiaca po dni, ke  všetky zmluvné strany
informovali generálneho tajomníka, že schválili zmenu.

VI.  A S 

lánok K
Podpísanie, ratifikácia a nadobudnutie platnosti

1. Táto charta je otvorená na podpis lenským štátom Rady Európy. Ratifikuje sa, prijíma sa
alebo sa schva uje. Listiny o ratifikácii, listiny o prijatí alebo listiny o schválení sa uložia u
generálneho tajomníka Rady Európy.

2. Táto charta nadobudne platnos  v prvý de  mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia
jedného mesiaca po dni, ke  tri lenské štáty Rady Európy vyslovili svoj súhlas by  viazané
touto chartou v súlade s ustanoveniami predchádzajúceho odseku.

3. Pre každý lenský štát, ktorý následne vyjadrí svoj súhlas by  viazaný touto chartou, charta
nadobudne platnos  pre neho v prvý de  mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia jedného
mesiaca po dni uloženia ratifika nej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení.

lánok L
Územné aplikovanie

1. Táto charta sa vz ahuje na metropolitné územie každej zmluvnej strany. Každá podpisujúca
strana môže v ase podpísania alebo uloženia svojej ratifika nej listiny, listiny o prijatí alebo
listiny o schválení špecifikova  vyhlásením, ktoré adresuje generálnemu tajomníkovi Rady
Európy, ktoré územie považuje na tento ú el za svoje metropolitné územie.

2. Každá podpisujúca strana môže v ase podpísania alebo uloženia svojej ratifika nej listiny,
listiny o prijatí alebo listiny o schválení, alebo kedyko vek neskôr vyhlási  oznámením, ktoré
adresuje generálnemu tajomníkovi Rady Európy, že charta sa rozšíri vcelku alebo iasto ne
na mimometropolitné územie, alebo na mimometropolitné územia, ktoré špecifikuje v
uvedenom vyhlásení, za ktoré je zodpovedná v medzinárodných vz ahoch, alebo za ktoré
preberá medzinárodnú zodpovednos . V tomto vyhlásení predmetná strana špecifikuje lánky
alebo odseky II. asti charty, ktoré prijíma za záväzné vo vz ahu ku územiam, ktoré sú
ozna ené vo vyhlásení.

3. Táto charta rozšíri svoju aplikáciu na územie alebo územia, ktoré sú ozna ené v
spomenutom vyhlásení od prvého d a mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia jedného
mesiaca po dni potvrdenia príjmu oznámenia o takom vyhlásení generálnym tajomníkom.

4. Každá zmluvná strana môže kedyko vek neskôr vyhlási  v oznámení, ktoré adresuje
generálnemu tajomníkovi Rady Európy, že vo vz ahu ku jednému alebo viacerým územiam,
na ktoré sa táto charta aplikuje v súlade s odsekom 2 tohto lánku, prijíma ako záväzný každý
lánok alebo každý o íslovaný odsek, ktorý ešte neprijala, vo vz ahu ku tomuto územiu alebo

ku týmto územiam. Takéto následne prijaté záväzky sa považujú za neoddelite nú sú as



pôvodného vyhlásenia vo vz ahu ku danému územiu a majú rovnaký ú inok od prvého d a
mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia jedného mesiaca po dni potvrdenia príjmu takého
oznámenia generálnym tajomníkom.

lánok M
Vypovedanie

1. Každá zmluvná strana môže vypoveda  túto chartu na konci obdobia piatich rokov odo
a, v ktorom charta nadobudla platnos  pre zmluvnú stranu alebo na konci každého

následného obdobia dvoch rokov a v každom prípade po daní výpovede so šes mesa nou
výpovednou lehotou generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý o tom informuje ostatné
zmluvné strany.

2. Každá zmluvná strana v súlade s ustanoveniami uvedenými v predchádzajúcom odseku
môže vypoveda  ktorýko vek prijatý lánok alebo odsek II. asti tejto charty, za predpokladu,
že po et lánkov alebo odsekov, ktorými je táto zmluvná strana viazaná, nie je nikdy v prvom
prípade nižší ako šestnás , a v druhom prípade nikdy nižší ako šes desiattri, a že tento po et
lánkov alebo odsekov na alej zah a lánky vybrané zmluvnou stranou spomedzi lánkov

osobitne uvedených v lánku A odseku 1 písm. b).

3. Každá zmluvná strana môže vypoveda  túto chartu alebo ktorýko vek lánok alebo odsek
II. asti tejto charty za podmienok uvedených v odseku 1 tohto lánku, vo vz ahu ku každému
územiu, na ktoré sa aplikuje táto charta na základe vyhlásenia urobeného v súlade s lánkom
L odsekom 2.

lánok N
Dodatok

Dodatok ku tejto charte je jej neoddelite nou sú as ou.

lánok O
Oznámenia

Generálny tajomník Rady Európy oznámi lenským štátom Rady Európy a generálnemu
riadite ovi Medzinárodného úradu práce:

a) každé podpísanie,
b) uloženie každej ratifika nej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení,
c) každý dátum nadobudnutia platnosti tejto charty v súlade s lánkom K,
d) každé vyhlásenie urobené pri aplikácii lánkov A odsek 2 a 3, D odsek 1 a 2, F ods. 2 a L
odsek 1, 2, 3 a 4.
e) každú zmenu v súlade s lánkom J,
f) každé vypovedanie v súlade s lánkom M,
g) každý alší akt, oznámenie alebo komunikácia vz ahujúce sa ku tejto charte.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto revidovanú chartu.
Dané v Štrasburgu 3. mája 1996 v anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku, pri om obidve
znenia sú rovnako pôvodné, v jedinom vyhotovení, ktoré sa uloží v archívoch Rady Európy.
Generálny tajomník Rady Európy postúpi každému z lenských štátov Rady Európy a



generálnemu riadite ovi Medzinárodného úradu práce overenú kópiu charty zhodnú s
originálom.

Dodatok ku Európskej sociálnej charte (revidovanej)

Rozsah pôsobnosti Európskej sociálnej charty (revidovanej) pokia  ide o chránené
osoby

1. Bez toho, aby bol dotknutý lánok 12 odsek 4 a lánok 13 odsek 4, ku osobám, na ktoré sa
vz ahujú lánky 1 až 17 a 20 až 31, patria cudzinci len vtedy, ak sú štátnymi príslušníkmi
ostatných zmluvných strán a zákonne bývajú alebo zákonne pracujú na území príslušnej
zmluvnej strany, pod a chápania, že tieto lánky sa vykladajú z h adiska ustanovení lánkov
18 a 19.

Tento výklad by nepriaznivo neovplyvnil rozšírenie obdobnej vybavenosti na iné osoby
ktorouko vek zo zmluvných strán.

2. Každá zmluvná strana poskytne ute encom, ako sú definovaní v Ženevskom dohovore z
28. júla 1951 o postavení ute encov, a v Protokole z 31. januára 1967, ktorí sa zákonne
zdržiavajú na jej území, pod a možnosti o najpriaznivejšie zaobchádzanie, v žiadnom
prípade však nie menej priaznivé, ako sa zaviazala v uvedenom dohovore z roku 1951, ako aj
vo všetkých ostatných existujúcich medzinárodných dokumentoch vz ahujúcich sa na týchto
ute encov.

3. Každá zmluvná strana poskytne osobám bez štátnej príslušnosti, ako sú definovaní v
Newyorskom dohovore z 28. septembra 1954 o postavení osôb bez štátnej príslušnosti, ktorí
sa zákonne zdržiavajú na jej území, pod a možnosti o najpriaznivejšie zaobchádzanie, v
žiadnom prípade však nie menej priaznivé, ako sa zaviazala v uvedenom dokumente, ako aj
vo všetkých ostatných existujúcich medzinárodných dokumentoch vz ahujúcich sa na tieto
osoby bez štátnej príslušnosti.

I. as  odsek 18 a II. as lánok 18 odsek 1

Vykladá sa tak, že tieto ustanovenia sa netýkajú vstupu na územie zmluvných strán a
nedotýkajú sa ustanovení Európskeho dohovoru o usídlení, podpísaného 13. decembra 1955 v
Paríži.

II. as

lánok 1 odsek 2

Toto ustanovenie sa nevykladá ako zakazujúce alebo povo ujúce akúko vek klauzulu alebo
prax týkajúcu sa zväzového zabezpe enia.

lánok 2 odsek 6

Zmluvné strany môžu stanovi , že toto ustanovenie sa neaplikuje:



a) na pracovníkov majúcich zmluvu alebo pracovný pomer, ktorých celkové trvanie
nepresahuje jeden mesiac a/alebo, ktorých týždenný pracovný as nepresahuje osem hodín.
b) ak zmluva alebo pracovný pomer majú príležitostnú a/alebo osobitnú povahu, pod
podmienkou, že jeho neuplat ovanie je odôvodnené objektívnymi okolnos ami.

lánok 3 odsek 4

Vykladá sa tak, že na ú ely tohto ustanovenia funkcie, organizácia a podmienky fungovania
týchto služieb sa vymedzia vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi, kolektívnymi zmluvami,
alebo inými prostriedkami, ktoré vyhovujú vnútroštátnym podmienkam.

lánok 4 odsek 4

Toto ustanovenie sa vykladá tak, že nie je zakázané okamžité prepustenie za závažné
previnenie.

lánok 4 odsek 5

Vykladá sa tak, že zmluvná strana môže vykona  záväzok požadovaný v tomto odseku, ak
prevažnej vä šine pracovníkov nie sú povolené ma  zrážky zo mzdy bu  zákonom alebo
prostredníctvom kolektívnych zmlúv, alebo rozhodcovských rozhodnutí, výnimkami sú tie
osoby, na ktoré sa nevz ahujú tieto dokumenty.

lánok 6 odsek 4

Vykladá sa tak, že každá zmluvná strana, ak sa to na u vz ahuje, môže zákonom upravova
výkon práva na štrajk, za predpokladu, že každé alšie prípadné obmedzenie tohto práva
možno odôvodni  pod a podmienok lánku G.

lánok 7 odsek 2

Toto ustanovenie nebráni zmluvným stranám vo svojom zákonodarstve ustanovi , že
mladiství, ktorí nedov šili stanovený minimálny vek smú vykonáva  prácu, pokia  je to úplne
potrebné pre ich odbornú prípravu, ak taká práca je vykonávaná v súlade s podmienkami
stanovenými príslušným úradom a opatrenia sa prijali na ochranu zdravia a bezpe nosti týchto
mladistvých.

lánok 7 odsek 8

Vykladá sa tak, že zmluvná strana splní záväzok vyžadovaný v tomto odseku tak, že sa
podriadi duchu tohto záväzku tým, že zákonom ustanoví, že prevažná vä šina osôb, ktoré
nedov šili osemnás  rokov, sa nezamestnáva prácami v noci.

lánok 8 odsek 2

Toto ustanovenie sa nevykladá ako stanovujúce absolútny zákaz. Výnimky môžu nasta
napríklad v týchto prípadoch:



a) ak sa zamestnaná žena dopustila zavineného porušenia pracovnej povinnosti, ktoré
odôvod uje skon enie pracovného pomeru,
b) ak dotknutý podnik ukon uje svoju innos ,
c) ak doba trvania zamestnania stanovená v pracovnej zmluve uplynula.

lánok 12 odsek 4

Znenie "v rámci podmienok ustanovených týmito zmluvami" nachádzajúce sa v úvode tohto
odseku okrem iného znamená, že ak ide o dávky, ktoré sú prístupné nezávisle od akéhoko vek
poistného príspevku, môže zmluvná strana vyžadova  splnenie predpísanej doby pobytu
štátnym príslušníkom iných zmluvných strán pred priznaním takýchto dávok.

lánok 13 odsek 4

Vlády, ktoré nie sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej
pomoci, môžu ratifikova  túto chartu, pokia  ide o tento odsek, za predpokladu, že poskytujú
štátnym príslušníkom ostatných zmluvných strán zaobchádzanie v súlade s ustanoveniami
uvedeného dohovoru.

lánok 16

Vykladá sa tak, že ochrana poskytnutá v tomto ustanovení sa vz ahuje na rodiny s jedným
rodi om.

lánok 17

Vykladá sa tak, že toto ustanovenie sa vz ahuje na všetky osoby mladšie ako 18 rokov, okrem
prípadu, ke  je plnoletos  pod a zákona dov šená skôr, bez toho, aby boli dotknuté alšie
špecifické ustanovenia stanovené chartou, najmä lánok 7.

Toto neznamená povinnos  zabezpe  povinné vzdelávanie až do uvedeného veku.

lánok 19 odsek 6

Na ú el aplikovania tohto ustanovenia sa slovným spojením "rodina migrujúceho pracovníka"
rozumie najmenej manželka pracovníka a jeho nevydaté/neženaté deti, pokia  tieto deti sú
považované za neplnoleté prijímajúcim štátom a sú závislé na migrujúcom pracovníkovi.

lánok 20

1. Vykladá sa tak, že záležitosti týkajúce sa sociálneho zabezpe enia, ako aj ustanovenia
týkajúce sa dávok v nezamestnanosti, dávok v starobnom veku a dávok pozostalým, môžu by
vylú ené z rozsahu pôsobnosti tohto lánku.

2. Ustanovenia týkajúce sa ochrany ženy, najmä pokia  ide o tehotenstvo, pôrod a obdobie po
narodení die a, sa nepovažujú za diskrimináciu, ako sa uvádza v tomto lánku.

3. Tento lánok nezabra uje prijatiu osobitných opatrení ur ených na odstránenie skuto ných
nerovností.



4. Z rozsahu pôsobnosti tohto lánku alebo niektorých jeho ustanovení môžu by  vylú ené
pracovné innosti, ktoré z dôvodu ich povahy alebo podmienok ich vykonávania môžu by
zverené len osobám ur itého pohlavia. Toto ustanovenie nemožno vyklada  tak, že vyžaduje
od zmluvných strán v leni  do zákonov alebo predpisov zoznam povolaní, ktoré z dôvodu ich
povahy alebo podmienok, za ktorých sa vykonávajú môžu by  vyhradené pracovníkom
ur itého pohlavia.

lánky 21 a 22

1. Na ú ely aplikácie týchto lánkov výraz "zástupcovia pracovníkov" znamená osoby, ktoré
sú uznané za také pod a vnútroštátneho zákonodarstva alebo praxe.

2. Výrazy "vnútroštátne zákonodarstvo a prax" zah ajú zákony a predpisy, kolektívne
zmluvy, prípadne aj iné dohody medzi zamestnávate mi a zástupcami pracovníkov, oby aje,
ako aj príslušné prípadové právo.

3. Na ú ely aplikácie týchto lánkov výraz "podnik" sa vykladá ako súbor hmotných a
nehmotných zložiek s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity, vytvorený na
výrobu tovarov, alebo poskytovanie služieb pre dosiahnutie finan ného zisku a s právomocou
vymedzi  svoju vlastnú trhovú politiku.

4. Vykladá sa tak, že náboženské spolo enstvá a ich inštitúcie môžu sa vylú  z aplikácie
týchto lánkov, aj ke  sú tieto inštitúcie podnikmi v zmysle odseku 3. Inštitúcie
vykonávajúce aktivity, ktoré sa inšpirujú istými ideálmi alebo sa riadia istým morálnym
chápaním, vzorom a ponímaním a ktoré sú chránené vnútroštátnym zákonodarstvom, môžu sa
vylú  z aplikácie týchto lánkov v takom rozsahu, ako je to potrebné na ochranu zamerania
daného podniku.

5. Vykladá sa tak, že ak v štáte práva ustanovené v týchto lánkoch sa vykonávajú rôznymi
podnikovými inštitúciami, dotknutá zmluvná stranu sa považuje, že plní záväzky odvodené z
týchto ustanovení.

6. Zmluvné strany môžu vylú  z rozsahu aplikácie týchto lánkov tie podniky, ktoré
zamestnávajú nižší po et pracovníkov, ako je ur ený vnútroštátnym zákonodarstvom alebo
praxou.

lánok 22

1. Toto ustanovenie sa netýka ani právomocí a záväzkov štátov, pokia  ide o prijatie
predpisov o zdraví a bezpe nosti na pracoviskách a ani právomocí a zodpovedností orgánov
zodpovedných za ich aplikáciu.

2. Výraz "sociálne služby a sociálno-kultúrne služby a materiálne vybavenie" sa vz ahuje na
sociálne a/alebo kultúrne zariadenia, ktoré poskytujú pracovníkom niektoré podniky. Takými
sú: pomoc pri starostlivosti, športové priestory, priestory pre doj iace matky, knižnice, detské
prázdninové tábory at .

lánok 23 odsek 1



Na ú ely aplikovania tohto odseku sa výraz "pod a možností o najdlhšie" odkazuje na
fyzické, psychologické a intelektuálne schopnosti staršej osoby.

lánok 24

1. Vykladá sa tak, že na ú ely tohto lánku výraz "skon enie zamestnania" a výraz
"skon ený" znamená skon enie zamestnania z podnetu zamestnávate a.

2. Vykladá sa tak, že tento lánok sa vz ahuje na všetkých pracovníkov, ale že zmluvná strana
môže vylú  niektorých alebo všetkých pracovníkov zo svojej ochrany a ide o tieto
zamestnané osoby:

a) pracovníkov zamestnaných pod a pracovnej zmluvy na ur itý as alebo na ur itú úlohu,
b) pracovníkov v skúšobnej dobe alebo akacej dobe zamestnania, za predpokladu, že ich

žka sa vymedzila vopred a je primeraná,
c) pracovníkov zamestnaných príležitostne na krátke obdobie.

3. Na ú ely tohto lánku najmä nasledovné skuto nosti neustanovujú platné dôvody na
skon enie zamestnania:

a) lenstvo v odboroch alebo ú as  na odborárskych aktivitách mimopracovného asu alebo
so súhlasom zamestnávate a v pracovnom ase,
b) uchádzanie sa o vykonávanie funkcie zástupcu pracovníkov, vykonávanie takejto funkcie
alebo, že sa táto funkcia vykonávala,
c) podanie s ažnosti na zamestnávate a alebo konanie proti nemu pre obvinenia z porušovania
zákonov alebo predpisov, alebo odvolanie sa na kompetentné správne orgány,
d) rasa, farba pleti, pohlavie, manželský stav, rodinné zodpovednosti, tehotenstvo,
náboženstvo, politické názory, národný pôvod alebo sociálny pôvod,
e) materská alebo rodi ovská dovolenka,
f) do asná neprítomnos  v práci z dôvodu choroby alebo z dôvodu úrazu.

4. Vykladá sa tak, že odškodnenie alebo iná príslušná náhrada v prípade skon enia
zamestnania bez platného dôvodu sa vymedzí vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi,
kolektívnymi zmluvami, alebo inými prostriedkami vyhovujúcimi vnútroštátnym
podmienkam.

lánok 25

1. Vykladá sa tak, že kompetentný vnútroštátny orgán môže výnimo ne a po konzultáciách s
organizáciami zamestnávate ov a organizáciami pracovníkov vylú  isté kategórie
pracovníkov z ochrany zabezpe enej týmto ustanovením z dôvodu osobitnej povahy ich
pracovného pomeru.

2. Vykladá sa tak, že definovanie výrazu "platobná neschopnos " musí by  vymedzená
vnútroštátnym právom a praxou.

3. Nároky pracovníkov pokryté týmto ustanovením zah ajú najmenej:

a) nároky pracovníkov na mzdu vz ahujúce sa na ur ené obdobie, ktoré nie je kratšie ako tri
mesiace pod a prednostného systému, a kratšie ako osem týžd ov pod a garan ného systému,



pred platobnou neschopnos ou alebo pred skon ením zamestnania,
b) nároky pracovníkov na platenú dovolenku za prácu vykonanú v priebehu roka, v ktorom
platobná neschopnos  sa vyskytla alebo, v ktorom skon enie zamestnania sa vyskytlo,
c) nároky pracovníkov na iastky vz ahujúce sa na iné druhy platenej neprítomnosti v práci,
týkajúce sa ur eného obdobia, ktoré nie je kratšie ako tri mesiace pod a prednostného
systému a nie je kratšie ako osem týžd ov pod a garan ného systému, pred platobnou
neschopnos ou alebo pred skon ením zamestnania.

4. Vnútroštátne zákony alebo predpisy môžu obmedzi  ochranu nárokov pracovníkov na
ur enú iastku, ktorá je na sociálne prijate nej úrovni.

lánok 26

Vykladá sa tak, že tento lánok nevyžaduje, aby sa zákonodarstvo prijalo zmluvnými
stranami.

Vykladá sa tak, že odsek 2 sa nevz ahuje na sexuálne ob ažovanie.

lánok 27

Vykladá sa tak, že tento lánok sa vz ahuje na pracovníkov oboch pohlaví, ktorí majú rodinné
zodpovednosti vo vz ahu ku svojim vyživovaným de om, ako aj vo vz ahu ku iným blízkym
lenom rodiny, ktorí zjavne potrebujú ich starostlivos  alebo podporu, ak také zodpovednosti

obmedzujú ich možnosti pripravovania sa na ekonomickú aktivitu, vstúpenia do nej, ú asti v
nej, alebo postupu v nej. Výrazy "vyživované deti" a "iní blízki lenovia rodiny, ktorí zjavne
potrebujú starostlivos  a podporu" sú osoby definované ako také vnútroštátnym
zákonodarstvom dotknutej zmluvnej strany.

lánok 28 a 29

Na ú ely aplikácie tohto lánku výraz "zástupcovia pracovníkov" znamená osoby, ktoré sú
uznané za také pod a vnútroštátneho zákonodarstva alebo praxe.

III. as

Vykladá sa tak, že táto charta obsahuje právne záväzky medzinárodného charakteru, ktorých
aplikovanie je podriadené jedine dozoru ustanovenému vo štvrtej asti.

lánok A odsek 1

Vykladá sa, že o íslované odseky môžu zah lánky obsahujúce len jeden odsek.

lánok B odsek 2

Na ú ely lánku B odseku 2 ustanovenia revidovanej charty zodpovedajú ustanoveniam
charty, ktoré majú rovnaké íslo lánku alebo odseku s výnimkou:

a) lánku 3 odsek 2 revidovanej charty, ktorý zodpovedá lánku 3 odsek 1 a 3 charty,
b) lánku 3 odsek 3 revidovanej charty, ktorý zodpovedá lánku 3 odsek 2 a 3 charty,



c) lánku 10 odsek 5 revidovanej charty, ktorý zodpovedá lánku 10 odsek 4 charty,
d) lánku 17 odsek 1 revidovanej charty, ktorý zodpovedá lánku 17 charty.

V. as

lánok E

Rozdielne zaobchádzanie založené na objektívnom a rozumnom dôvode sa nepovažuje za
diskrimináciu.

lánok F

Znenie "v prípade vojny alebo iného všeobecného ohrozenia" sa chápe tak, že sa vz ahuje aj
na stav vojnového ohrozenia.

lánok I

Vykladá sa tak, že pracovníci vylú ení v súlade s dodatkom ku lánkom 21 a 22 sa neberú do
úvahy pri stanovovaní po tu dotknutých pracovníkov.

lánok J

Výraz "zmena" sa rozširuje tak, aby pokrýval aj pripojenie nových lánkov do charty.

1) Od roku 1998 sa výbor premenoval na "Európsky výbor sociálnych práv".
2) Pod a rozhodnutia Výboru ministrov Európsky výbor sociálnych práv pozostáva z
dvanástich lenov. Po et lenov sa zvýši na pätnás lenov v neskoršom období.
3) Toto je jediné ustanovenie z Turínskeho protokolu, ktoré sa neaplikuje. lenovia
Európskeho výboru sociálnych práv sú volení Výborom ministrov.
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