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ÚVOD 

V dnešním globalizovaném světě se více a častěji setkáváme s mezinárodními 

manželstvími a partnerstvími, ze kterých se rodí děti, které mají rodiče z dvou rozdílných států 

nebo dva rodiče stejné národnosti žijící v cizině. Počet přeshraničních rodinných sporů se 

v Evropské unii zvyšuje v návaznosti na neustále se zvyšující počet mezinárodních rodin, jichž 

bylo v roce 2016 zhruba 16 milionů. Počet mezinárodních rozvodů představoval v roce 2016 

v rámci Evropské unie ročně okolo 140 000. Počet případů mezinárodních únosů dětí v rámci 

Evropské unie je ročně okolo 1800.1 

Co se stane, když spolu rodiče dítěte již nechtějí nadále žít a neshodnou se na péči o dítě 

a jeden z rodičů se rozhodne k radikálnímu kroku, kdy se s dítětem bez souhlasu druhého rodiče 

odstěhuje do jiného státu? Jaké postavení má v nastalé situaci dítě? Je považováno za 

samostatného jedince se svými právy a potřebami, na jehož výkon práv je třeba brát ohled, nebo 

je jen předmětem sporu svých rodičů?  

Diplomová práce nese název: „Ochrana dítěte jako subjektu lidských práv v rámci 

mezinárodní a unijní úpravy mezinárodních únosů“.  

Mezinárodní únos dítěte je běžně definován jako neoprávněné přemístění dítěte ze státu 

jeho obvyklého bydliště anebo zadržování dítěte ve státu, který není státem jeho obvyklého 

bydliště, dopustí-li se takového jednání jeden z rodičů dítěte. 

Práce se v rámci úpravy mezinárodních únosů dětí zaměří na postavení dítěte a bude 

zkoumat, jak je na dítě nahlíženo, zdali jako na objekt nebo jako na subjekt práv. K tomu, aby 

se práce mohla zaměřit zcela konkrétně na postavení dítěte v rámci úpravy mezinárodních 

únosů, je třeba nejprve obecně vysvětlit základní pojmy a představit úpravu práv dětí jako 

subjektů lidských práv v rámci mezinárodních a unijních lidskoprávních norem.  

Autorka práce si postupně položí tři základní výzkumné otázky, které práci formálně 

dělí na tři základní kapitoly ukončené dílčími závěry, v jejichž rámci budou výzkumné otázky 

zodpovězeny. 

První kapitola se zaměří na definici základních pojmů objekt a subjekt. Pojmy představí 

ve dvou rovinách, nejprve jako prvky právního vztahu a následně již v celkovém kontextu práce 

v rámci úpravy mezinárodního práva a úpravy lidských práv. Od obecných pojmů se dále 

kapitola posune k analýze vnímání člověka jako subjektu mezinárodní úpravy lidských práv a 

                                                 
1 The proposed new rules of the Brussels IIa Regulation: Questions & Answers, European Commission 

Fact Sheet, Brussels, 30 June 2016. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-

2359_it.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2359_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2359_it.htm
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následně k analýze nahlížení na dítě jako na subjekt vyžadující specifický druh ochrany svých 

práv s ohledem na jeho postavení ve společnosti. V závěru první kapitola odpoví na první 

výzkumnou otázku: „V čem se zásadně liší pojmy objekt lidských práv a subjekt lidských 

práv?“  

V druhé kapitole postupně práce začne přecházet do konkrétnější roviny, a zaměří se na 

právní normy zabývající se ochranou lidských práv s důrazem na ochranu dítěte jako subjektu 

lidských práv a následně se kapitola dotkne i právních norem upravujících mezinárodní únosy 

dětí. Kapitola každou právní normu postupně představí a analyzuje z pohledu konkrétní úpravy 

práv dětí a mezinárodních únosů dětí. V závěru se druhá kapitola bude zabývat druhou 

výzkumnou otázkou: „Jaké unijní a mezinárodní normy se zabývají ochranou dítěte jako 

subjektu lidských práv a jak tyto právní normy upravují mezinárodní únosy dětí?“  

Poslední a z pohledu samotného výzkumu nejzásadnější část práce se bude zabývat již zcela 

konkrétně podrobnější analýzou dvou základních právních norem upravujících mezinárodní 

únosy dětí, které budou krátce představeny již v druhé kapitole. Autorka se v rámci těchto 

právních norem zaměří na konkrétní úpravu postavení dítěte. V závěru kapitola zodpoví třetí a 

poslední výzkumnou otázkou: „Jak je v rámci základních právních norem zabývajících se 

mezinárodními únosy nahlíženo na dítě?“ 

Téma je v současné době aktuální s ohledem na od roku 2016 probíhající řízení v rámci 

Rady Evropy o návrhu, který představila Evropská komise a sice návrhu Nařízení Rady o 

příslušnosti, a o uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí, jehož výsledkem má být přepracování nařízení 

Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1347/2000 (dále jen „nařízení Brusel IIa“).2 Změna úpravy nařízení Brusel IIa by měla 

mít v rámci úpravy mezinárodních únosů pozitivní přínos pro dítě, kterému by mělo být 

přiznáno více práv.   

V úvodu je zároveň třeba zmínit, že diplomová práce se zaměří výhradně na analýzu 

mezinárodních a unijních právních norem, přesto, že si autorka práce uvědomuje, že se téma 

týká i vnitrostátního práva. Diplomová práce se zaměří pouze na mezinárodní a unijní úpravu 

především z toho důvodu, že dva základní prameny nařízení Brusel IIa a Haagská úmluva o 

                                                 
2 Důvodová zpráva k Návrhu NAŘÍZENÍ RADY o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve 

věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí, V Bruselu 

dne 30.6.2016, COM (2016) 411 final, 2016/0190 (CNS). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0411&from=CS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0411&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0411&from=CS
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občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (dále jen „Haagská 

úmluva“) zavazují různé státy rozdílně, a proto i vnitrostátní úprava v rámci daných států je 

roztříštěná. Pokud by se diplomová práce měla zabývat mezinárodní a zároveň nejednotnou 

vnitrostátní úpravou dané problematiky, byla by práce rozsahově i obsahově komplikovaná. 

Zároveň tak autorka nechává otevřenou možnost případného dalšího, hlubšího zkoumání 

tématu v rámci jiného výzkumu.  

Primárními prameny užitými v práci jsou především právní normy jako Úmluva o právech 

dítěte, Evropská úmluva o lidských právech, Listina základních práv Evropské unie, Haagská 

úmluva a nařízení Brusel IIa. Sekundárními prameny jsou především komentáře k daným 

právním normám a české a zahraniční odborné články zabývající se analýzou primárních 

pramenů v souvislosti s problematikou mezinárodních únosů dětí.  

V práci je použito několik metod zjišťování dat. V úvodních kapitolách je použita 

především deskriptivní metoda, kdy jsou skrz literární rešerši vysvětleny základní pojmy a 

postupně představovány právní normy související se zkoumanou problematikou a jejich obsah. 

Ve třetí kapitole a celkově v hledání odpovědí na výzkumné otázky je užita analytická metoda, 

kdy je zkoumán obsah právních norem a způsob, kterým jsou dětem v rámci použitých právních 

norem přiznávána práva jako subjektům lidských práv. V neposlední řadě je užita komparativní 

metoda při srovnávání obsahu konkrétních právních norem mezi sebou a zkoumání rozdílů 

v nahlížení na dětí jako subjekty práv ve zkoumaných právních normách.  

Cílem práce je nalézt odpovědi na výše uvedené výzkumné otázky a tím zanalyzovat 

současnou situaci postavení dítěte v rámci úpravy mezinárodních únosů dětí a současně 

v závěru přijít na odpověď na otázku, zdali je v rámci mezinárodních únosů dítě posuzováno 

spíše jako objekt nebo jako subjekt lidských práv.  
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1 OBJEKT A SUBJEKT LIDSKÝCH PRÁV 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu práce, první kapitola se zaměří na obecné definice a představí 

pojmy, které budou ve zbytku práce používány. První podkapitola se bude zabývat pojmy 

objekt a subjekt jako prvky právního vztahu. Druhá podkapitola definuje ty samé pojmy 

v kontextu mezinárodního práva a mezinárodní úpravy lidských práv. Třetí podkapitola se 

krátce zaměří na definici člověka jako držitele neboli subjektu lidských práv. V další části 

budou pak obecné pojmy specificky aplikovány na případ dětí. Další podkapitoly budou tedy 

následně zkoumat především z historického a filosofického hlediska, jak byly a jsou v současné 

době definovány pojmy „dítě“ a „dětství“ a jaké postavení a práva jsou dítěti v rámci 

společnosti přiznávána. V závěru první kapitoly budou shrnuty nejdůležitější poznatky v rámci 

zodpovězení první výzkumné otázky.  

 

1.1 Objekt a subjekt jako prvky právního vztahu  
 

Aleš Gerloch ve své knize Teorie práva definuje právní vztah obecně jako: „společenský 

vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními normami, 

v němž jeho účastníci jsou nositeli vzájemně spjatých subjektivních práv a právních povinností, 

které vznikají těmto subjektům přímo nebo zprostředkovaně na základě právních norem“.3  

Právní vztah se proto skládá ze tří základních prvků – subjekt, objekt a obsah.4 Subjekt je 

účastník daného právního vztahu. Obecně jsou definovány dva základní subjekty neboli dva 

základní držitelé práv, a sice oprávněný a povinný. Objektem je tradičně chování požadované 

v právním vztahu a konečně obsahem právního vztahu jsou vzájemná práva a povinnosti 

subjektů.5 Toto chování neboli primární objekt může (ale nemusí) mít dále svůj vlastní předmět 

neboli sekundární objekt právního vztahu.6 Sekundárním objektem jsou tedy určité věci nebo 

určitá práva, ke kterým se dané lidské chování neboli primární objekt vztahuje. Povinnost něco 

dát nebo konat nebo naopak povinnost strpět výkon práva nebo se výkonu zdržet odpovídá 

vztahu jednotlivce a státu, kdy můžeme mluvit o tzv. pozitivním a negativním statusu objektu 

                                                 
3 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2017. Právnické učebnice. s. 145. ISBN 978-80-7380-652-1. 
4 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2017. Právnické učebnice. s. 146. ISBN 978-80-7380-652-1. 
5 KNAPP, Viktor., Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1999. Právnické učebnice. s. 203. ISBN 80-7179-

028-1. 
6 Ibid., s. 204. 
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lidskoprávního vztahu.7 Obsahem právního vztahu jsou vzájemná práva a povinnosti subjektů. 

Povinnosti se odlišují v závislosti na povaze základních práv. Základním právům, která mají 

povahu svobody odpovídá povinnost nezasahovat do jejich výkonu neboli strpět jejich výkon. 

Z jiných základních práv, která mají jinou povahu, vyplývá aktivní povinnost něco činit či 

konat.8 Od pojmů subjekt a objekt práv je následně odvozen pojem právní osobnost nebo právní 

subjektivita neboli schopnost vystupovat jako subjekt a nikoli jako objekt práv. Jedná se tudíž 

o schopnost být nositelem i vykonavatelem práv a povinností.  

 

1.2 Člověk jako objekt a subjekt mezinárodního práva  
 

V rámci mezinárodního práva a mezinárodní ochrany lidských práv je s pojmy objekt a 

subjekt pracováno odlišně, než jak je uvedeno v předchozí podkapitole. Mezinárodní právo a 

teorie mezinárodní ochrany lidských práv řeší postavení člověka jako objektu nebo subjektu 

lidských práv, kdy mu dle postavení jako objektu nebo subjektu přiznává odlišná práva a 

povinnosti.  

Původním a tradičním subjektem mezinárodního práva byl stát. Postupem času však došlo 

k diverzifikaci pojmu a v dnešní době se za subjekt mezinárodního práva kromě státu považují 

i mezinárodní organizace, zvláštní politické útvary, povstalecká hnutí, města a územní celky 

s mezinárodním statusem a v neposlední řadě i jednotlivci.  

Tradiční teorie mezinárodního práva odmítá existenci základních mezinárodních práv 

jednotlivce. Zároveň odmítá procesní způsobilost jednotlivců k vymáhání mezinárodního práva 

a proto odmítá, že by měli být jednotlivci přímými subjekty mezinárodního práva. Dle tradiční 

teorie proto musí jednotlivci spoléhat při vymáhání svých práv na stát, jehož jsou státními 

příslušníky. Zda požívají jednotlivci výhod mezinárodní ochrany tedy závisí na ochotě státu 

jednat v zájmu poškozeného jednotlivce.9  

Tradičně se mezinárodní právo zabývá právy a povinnostmi států, zdánlivě vynechávajíce 

jednotlivce. Jednotlivec je proto dle tradiční teorie objektem, a ne subjektem mezinárodního 

práva. Jakékoli právo nebo povinnost stanovena mezinárodním právem je vykonávána pouze 

                                                 
7 JELLINEK, Georg. System der subjektiven öffentlichen Rechte. 2. durchgesehene und vermehrte 

Auflage von 1905. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011, s. 94-135. 
8 ONDŘEJEK, Pavel. Účinky lidských práv v soukromém právu. Právník, 2011, č. 1, s. 38. Právník; 

Roč. 150, č. 1 (2011), s. 40. ISSN 0231-6625.  

9 CASSIDY, Julie. Emergence of the Individual as an International Juristic Entity: Enforcement of 

International Human Rights. (2004) 9(2) Deakin Law Review, s. 533. 
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skrz právo státu, jejímž je jednotlivec státním příslušníkem, ne skrz status jednotlivce jako 

subjektu mezinárodního práva.10 Dle tradiční teorie před tím, než jakékoli mezinárodní právo 

nebo povinnost může zavázat jednotlivce, musí být toto právo nebo povinnost transformována 

do vnitrostátního práva.  

V průběhu historie však teoretici přijali názor, že alespoň v souvislosti s lidskými právy by 

měla teorie mezinárodního práva uznat jednotlivce za subjekt mezinárodního práva. Stát by tak 

neměl být považován za jediný subjekt mezinárodního práva.  

Jednotlivci nebyli považováni za subjekt mezinárodního práva až do roku 1945. To 

znamená, že jednotlivci jsou v rámci mezinárodního práva považováni za držitele práv a mohou 

podávat žaloby tam, kde jim to je umožněno až od druhé poloviny dvacátého století. Zároveň 

mají jednotlivci odpovědnost za porušení mezinárodního práva. Z praktického hlediska tedy 

mezinárodní úmluvy a zvykové mezinárodní právo v současné době obecně uznávají 

jednotlivce za držitele práv, tedy za subjekt práv.11  

Prvním mezinárodně uznávaným dokumentem, který uznal jednotlivce za subjekt 

mezinárodního práva byla Charta Spojených národů.12 Uznání jednotlivce za beneficienta 

mezinárodních práv potvrzuje pozici jednotlivce jako subjektu mezinárodního práva.  

Další, co symbolizuje uznání jednotlivce, ne pouze za objekt, ale jako subjekt 

mezinárodního práva, je právo jednotlivce podat individuální žalobu. Jednotlivec tak jedná 

skutečně jako subjekt mezinárodního práva ve chvíli, kdy je mu přiznána plná procesní 

způsobilost.13 Dle ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) mohou 

stížnost k soudu podat osoby, které jsou přímo dotčeny konáním nebo opomenutím, tedy osoby, 

které mají osobní, přímý a platný zájem požadovat zákaz konání nebo nápravu opomenutí.  

V souvislosti s ukotvením postavení jednotlivce jako subjektu mezinárodního práva je 

nutné zabývat se otázkou lidské důstojnosti. V nálezu sp. zn. II. ÚS 2268/07 Ústavní soud 

České republiky konstatoval, že lidská důstojnost, jako jedna ze základních hodnot, je obsažena 

v ústavním pořádku. S lidskou důstojností je propojen nárok jednotlivce na jeho uznání jako 

lidské bytosti. Člověk tak není pouhým objektem státní vůle a stát má povinnost zdržet se 

                                                 
10 CASSIDY, Julie. Emergence of the Individual as an International Juristic Entity: Enforcement of 

International Human Rights. (2004) 9(2) Deakin Law Review, s. 533. 
11 BANTEKAS, Iljas a OETTE, Lutz. International human rights law and practice. University Printing 

House, 2016. Second Edition. s. 73. ISBN: 978-1-107-5621-0.  
12 Charta Spojených národů, zakládající statut Organizace spojených národů, přijata 26. 6. 1945 na 

mezinárodní Konferenci Spojených národů o mezinárodním uspořádání v San Francisku.  
13 SAROLÉA, S. A critical look at direct access to the single court: a practitioner’s perspective. TEN 

YEARS OF THE “NEW” EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 1998-2008 SITUATION AND 

OUTLOOK, 2008. s. 23. 
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takového jednání, které by mělo zpochybňovat kvalitu člověka jako subjektu práv.14  Ústavní 

soud dále říká: „Lidská důstojnost mj. vylučuje, aby s člověkem bylo zacházeno jako s 

předmětem. Otázky lidské důstojnosti jsou v tomto pojetí chápány jako součást kvality člověka, 

součást jeho lidství. Garantování nedotknutelnosti lidské důstojnosti člověku umožňuje plně 

užívat své osobnosti.“ 15 

 

1.3 Člověk jako subjekt mezinárodní úpravy lidských práv  
 

V kontextu lidských práv se dva základní subjekty označují jako beneficient a adresát. 

Beneficient neboli oprávněný je člověk, jemuž jsou lidská práva garantována.16 Beneficientem 

může být jak člověk jako fyzická osoba, tak právnická osoba, která je právem uznána jako 

uměle vytvořený subjekt.17 Na druhou stranu subjekt odpovídající za porušení povinností, které 

vyplývají z lidskoprávního vztahu, se nazývá adresátem a je jím tradičně stát.18  

Lidskoprávní teorie se v současné době vesměs shoduje na tom, že lidská práva jsou práva, 

jejichž držiteli jsou všechny lidské bytosti bez ohledu na jejich národní, náboženskou, etnickou, 

genderovou, rasovou nebo další odlišující identitu.19 Jedná se proto o rovná práva, jelikož jejich 

držení není závislé na žádném kritériu. Lidská práva jsou univerzálními právy, a to z toho 

důvodu, že člověk je jejich držitelem pouze na základě toho, že je člověkem.20 Autoři Pavel 

Dufek a Hubert Smekal doplňují: „Pokud jde o pojem lidských práv jako takový, zůstává tento 

v současnosti stále týž, jakým byl v minulosti (tj. minimálně od osvícenství, kdy se nicméně 

pracovalo s konceptem přirozených práv), jelikož jde stále o právo, které má člověk pouze na 

základě toho, že je lidskou bytostí.“21  

Účelem lidských práv je zajistit takový život, který je hoden lidské bytosti.22 Lidská práva 

existují od toho, aby chránila to, co odlišuje člověka od zvířat, tedy lidskou schopnost vytvářet 

a volit si koncepce dobrého života.23 

                                                 
14 Nález Ústavního soudu ze dne 29. února 2008, sp. zn. II. ÚS 2268/07, článek IV. 
15 Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2005, sp.zn. IV. ÚS 412/04, článek IV. 
16 ONDŘEJEK, Pavel. Účinky lidských práv v soukromém právu. Právník, 2011, č. 1, s. 38. Právník; 

Roč. 150, č. 1 (2011), s. 38. ISSN 0231-6625. 
17 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2017. Právnické učebnice. s. 156. ISBN 978-80-7380-652-1.  
18 Ibid, s. 156. 
19 DUFEK, Pavel a SMEKAL, Hubert. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 

2014. Lidská práva. s. 61. ISBN 978-80-7478-720-1.  
20 Ibid. 
21 Ibid., s. 60.  
22 Ibid., s. 69.  
23 RENZO Massimo, Human needs, human rights. Philosophical Foundations of Human Rights. s. 573. 

ISBN: 9780199688623. 
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V právním smyslu odráží pojem lidských práv přirozenoprávní koncepci práv. Ta 

předpokládá, že přirozená práva jsou člověku dána již jeho samotnou existencí, a proto 

nezávisle na státu. Stát však tato práva uznává.24 Původně byla lidská práva pouze morálními 

právy, ale zakotvením v mezinárodních úmluvách a vnitrostátních ústavách po druhé světové 

válce se z nich stala pozitivní práva nejvyšší právní síly. 

V předmoderní době bylo na jednotlivce nahlíženo spíše jako na objekt moci nebo pasivní 

subjekt.25 Hlavní povinností jednotlivce byla jeho poslušnost vůči zákonům a státu. Práva 

jednotlivce se kladou na primární pozici až s nástupem moderních právních států. Uznání 

subjektivních práv předpokládá individualistickou koncepci státu a společnosti, která klade 

důraz na jednotlivce. Jednotlivec je v rámci této koncepce sám o sobě hodnotou, až po něm 

nastupuje stát, který však plní pouze instrumentální funkci.  

Ještě koncem 18. století se za držitele práv považovali v zásadě jen „dospělí bílí vlastníci 

pozemků mužského pohlaví“26, postupem času však došlo k rozšíření pojmu, alespoň teoreticky, 

na všechny lidské bytosti. Zároveň postupem času došlo k vyhrazení určitých práv pouze pro 

určité skupiny lidí, které vyžadují zvláštní pozornost, jako např. děti, národnostní menšiny, 

ženy, postižení či senioři. Toto vyhrazení práv určitým skupinám se však dá považovat za 

kontroverzní, a to z toho důvodu, že se tak vytváří konceptuální problém. Pavel Dufek a Hubert 

Smekal tvrdí, že: „pokud jsou lidská práva chápána jako práva náležející všem lidem, pak 

udělení specifických práv pouze jedné vybrané skupině (např. dětem či ženám) nedává smysl“27.  

Mít právo obecně znamená být k něčemu oprávněn. Dle teorie lidských práv není člověk 

pouhým pasivním příjemcem práv, nýbrž by mu měla být poskytnuta možnost o jejich výkonu 

samostatně rozhodovat. Práva tudíž člověka zmocňují jako jejich držitele k aktivnímu 

jednání.28 Aktivní jednání člověka jako držitele práv má za důsledek závazek ostatních výkon 

daných práva respektovat. 

V současné době se v kontextu lidskoprávních vztahů řeší problematika adresáta neboli 

povinného subjektu právního vztahu, respektive obsah jeho povinností. Otázkou je, zda stát, 

                                                 
24 HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, s. r. o., 2012. s. 155. ISBN: 878-80-7380-395-7.   
25 HOLZER, Jan a MOLEK, Pavel. Demokratizace a lidský práva: středoevropské pohledy. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. Studie. s. 76. ISBN 978-80-7419-159-6. 
26 DUFEK, Pavel. a SMEKAL, Hubert. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 

2014. Lidská práva. s. 61. ISBN 978-80-7478-720-1. 
27 Ibid.  

28 Ibid. 
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tradičně považován za povinný subjekt, má odpovídat za porušení lidského práva způsobené 

jednotlivci jinou soukromoprávní osobou anebo zda a do jaké míry může být daná soukromá 

osoba povinným subjektem.29 Tradiční pravidlo (platící donedávna), že základním povinným 

subjektem je stát (nositel veřejné moci) postupně nahrazuje myšlenka, kterou ve své knize uvádí 

například Petr Ondřejek, a sice že: „povinnosti spočívající v respektování lidských práv a z nich 

plynoucí sankce v podobě jistých právem předvídaných negativních následků zjevně vyplývají i 

pro jednotlivce.“30 Tento názor je podpořen i judikaturou ústavního soudu České republiky, 

který ve svém nález Pl. ÚS 38/06 říká, že: „základní právo, resp. svoboda je obsahem vztahu 

mezi jeho subjektem (nositelem), kterým je člověk (fyzická osoba a derivativně i právnická 

osoba), a adresátem, kterým je veřejná moc. Výjimku z této obecné konstrukce představují 

případy horizontálního působení základních práv, případy, v nichž adresátem základních práv 

(svobod) není veřejná moc, nýbrž subjekty soukromého práva“.31 

 

1.4 Dětská práva jako specifická kategorie lidských práv 
 

Tato podkapitola je krátkým exkursem do historie práv dětí, zabývá se otázkami od kdy 

společnost odlišuje děti od dospělých a pracuje s pojmem „dětství“, od kdy nahlíží na děti jako 

na držitele práv a následně představuje několik filosofických teorií, které představují rozdíly 

mezi chápáním dítěte jako objektu nebo subjektu práv. Podkapitola se dále zabývá rozdíly mezi 

paternalistickým přístupem k dětem a přístupem k dítěti jako k subjektu práv a vysvětluje 

základy, na kterých se dá stavět argumentace, že děti, stejně jako dospělí, jsou autonomní 

držitelé práv, tedy subjekty lidských práv.  

 

1.4.1 Pojem dítě a dětství 
 

Definice pojmů „dítě“ a „dětství“ je v mezinárodním právu zásadní z toho důvodu, že dětem 

náleží soubor specifických práv, která se vztahují a jsou rezervována právě a pouze pro období 

dětství. Abychom mohli určit, která práva do tohoto seznamu patří, je nutné tento pojem 

vymezit.32 

                                                 
29 ONDŘEJEK, Pavel. Účinky lidských práv v soukromém právu. Právník, 2011, č. 1, s. 38. Právník; 

Roč. 150, č. 1 (2011), s. 38. ISSN 0231-6625. 
30 Ibid, s. 40. 
31 Nález Ústavního soudu ze dne 8. června 2010, sp. zn. I. ÚS 3/09. odst. 16. 
32 NORDLÖF, K; MALEKIAN, F. Sovereignty of Children in Law. Newcastle upon Tyne: Cambridge 

Scholars Publishing, 2012. s. 70.  
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Zahraniční a česká literatura se rozcházejí v určení období, kdy se poprvé začalo „dětství“ 

vnímat jako sociální konstrukt spjatý s konkrétními potřebami dítěte. Dle zahraničních autorů, 

zejména dle publikace „International human rights law and practices“33 se s pojmem dětství 

setkáváme zhruba od renezance. Do té doby nebylo dětství odlišné od dospělosti. Děti byly 

zapojovány do stejných aktivit jako dospělí a od útlého věku se učily od svých rodičů. Za těchto 

okolností nebylo na děti nahlíženo jako na slabší nebo podřadné oproti dospělým a bylo 

přirozené, že se děti podílely na přežití a zajištění rodiny stejnou měrou jako dospělí. Dětství 

jako určitý způsob chování k dětem odlišný od chování k dospělým se projevil s nástupem 

renezance a reformace, kdy se na děti poprvé začalo nahlížet jako na slabé jedince vyžadující 

péči.34  

Lze říct, že v renezanci byl poprvé použit pojem „dětství“ jako společenský konstrukt. Od 

renezance až do 70. let 20. století byli rodiče (případně opatrovníci) považováni za jediné 

zástupce svých dětí. To znamená, že děti neměly žádná práva ani svobodné postavení, které by 

je jakkoli oddělovalo od jejich rodičů (opatrovníků).35 

Ve středověku bylo dítě považováno za neplnoprávné a bezmocné. Ochrannou ruku nad 

ním držel otec rodiny. Právní ochrana otce nad dítětem spočívala v římskoprávním institutu 

„otcovské moci“ neboli patria potestas. Pavla Slavíčková uvádí: „V klasické době hovoříme o 

absolutní moci otce nad dítětem (potestatem vitae necisque), respektive o právu otce nad 

životem a smrtí jeho dítěte.“36 Co se týče práv, lze tak postavení dítěte v této době srovnat 

s postavením otroků. Otec měl právo dělat se svým potomkem co se mu zlíbilo, mohl ho 

odmítnout, odložit, pohodit, prodat nebo dát do otroctví.37 

Česká literatura datuje počátek definování pojmu dětství jako sociálního konstruktu až od 

moderní doby. V publikaci „Století dítěte a práva dítěte“38 hovoří autor Antonín Bůžek o tom, 

že vnímání dětství jako sociálního konstruktu je v historii poměrně mladou myšlenkou a tvrdí, 

                                                 
33 BANTEKAS, Ilias OETTE, Lutz. International human rights law and practice. University Printing 

House, 2016. Second Edition. ISBN: 978-1-107-5621-0.  
34 Ibid., s. 527.  
35 Ibid. 
36 SLAVÍČKOVÁ, Pavla. Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2012. s. 36. ISBN 978-80-7422-220-7.  
37 Ibid.  
38BŮŽEK, Antonín. Století dítěte a práva dítěte. Proměny podmínek života dětí a mládeže ve století 

dítěte podle Elen Keyové. Sborník ze II. sympozia o vývoji sociální pedagogiky 16. dubna 2009. 

Pardubice: Univerzita Pardubice Fakulta filozofická, 2009. Dostupné z: 

http://dcicz.org/userfiles/file/sdpd.pdf. 

http://dcicz.org/userfiles/file/sdpd.pdf
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že: „teprve 20. století se v mnohých publikacích začíná spojovat s termínem století dítěte, kdy 

se práva dětí opakovaně formulují.“39  

Zahraniční a česká literatura se však shodují v tom, že před postupným zavedením pojmu 

„dětství“ bylo dítě chráněno nepřímo jako zájem otce, kdy na dítě bylo nahlíženo pouze jako 

na nástroj k zvětšování otcova majetku.40 Dá se tedy říct, že dítě v té době bylo považováno 

pouze za objekt práv.  

 

1.4.2  Filosofické teorie zabývající se postavením dítěte jako objektu nebo 

subjektu práv 
 

V rámci rozpravy o právech dětí je vhodné připomenout základní myšlenky světových 

filosofů jako je John Locke, Immanuel Kant, nebo Adolphus Hart.  

John Locke pracuje s myšlenkou, že děti: „nejsou zrozeny v plném stavu rovnosti, ačkoli 

jsou zrozeny pro něj“41. Rodiče tak mají nad dětmi jistou vládu a pravomoc, avšak pouze 

dočasně. Immanuel Kant se připojuje k Lockově myšlence a říká, že rodiče mají práva a starají 

se o děti tak dlouho, než jsou způsobilé: „skutečně používat své tělo jako organismus a mysl 

jako rozum“42. Kant na děti nahlíží jako na objekty respektu a důstojnosti, ale ne jako na 

subjekty práv.  

Adoplhus Hart obě předchozí myšlenky podporuje a dodává, že právo: „požívá a vykonává 

každá dospělá lidská bytost, která má způsobilost volby.“43 Dle jeho názoru je dítě rozumově 

nezralé natolik, aby mohlo předvídat následky svých rozhodnutí.  

Zahraniční literatura zmiňuje v rámci zkoumání autonomie dětí dvě teorie, a sice (volně 

autorkou práce přeloženo) teorii „dětské liberace“ a teorii „ochranářského přístupu“ 44. Teorie 

„dětské liberace“ podporuje model absolutní autonomie dítěte v tom smyslu, že dětem musí být 

dovoleno být držitelem práv (subjektem) a rozhodovat o problémech, které se jich dotýkají. 

                                                 
39 BŮŽEK, Antonín. Století dítěte a práva dítěte. Proměny podmínek života dětí a mládeže ve století 

dítěte podle Elen Keyové. Sborník ze II. sympozia o vývoji sociální pedagogiky 16. dubna 2009. 

Pardubice: Univerzita Pardubice Fakulta filozofická, 2009. 
40 Ibid.  
41JÍLEK, Dalibor. Práva dítěte v kontextu. In: JÍLEK, Dalibor. Studie o právech dítěte: implementace 

zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí 

v České republice. Brno: Česko-britská, 2011, s. 40–41. 
42 Ibid.  
43 Ibid. 
44 BANTEKAS, Iias a OETTE, Lutz. International human rights law and practice. University Printing 

House, 2016. Second Edition. ISBN: 978-1-107-5621-0.  
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To je jediná cesta, jak plně zaručit práva dětí.45 Naopak zastánci teorie „ochranářského 

přístupu“ předpokládají, že fyzické a duševní schopnosti dětí, jak bylo vědecky dokázáno, jsou 

odlišné od fyzických a duševních schopností dospělých, z čehož vyplývá, že dětí jsou závislé a 

zranitelné, a tudíž je potřeba jejich speciální ochrany.46  

Základní myšlenky popsané ve dvou výše zmíněných teoriích korespondují s myšlenkami 

volní teorie a zájmové teorie. Dle volní teorie obsahuje každé právo možnost jeho nositele 

získat kontrolu nad povinností druhého chovat se určitým způsobem.47 Na základě této 

myšlenky je tak svéprávnost jedince vázána na způsobilost k právnímu jednání, která odpovídá 

schopnosti vlastním právním jednáním nabývat práva a povinnosti. Z toho vyplývá, že jedinec, 

který není schopen rozhodnout, zdali právo vykoná nebo ne, nemá ani schopnost dané právo 

mít. Podle volní teorie dítě nemá dostatečné schopnosti k tomu, aby takovou kontrolu 

vykonávalo. Dítě nemá dostatečné duševní a rozumové schopnosti k tomu, aby bylo schopné 

nárokovat si svá práva a z toho důvodu nemůže být ani jejich nositelem a držitelem. Práva tak 

ve prospěch dítěte vykonávají jeho rodiče, kteří jsou zároveň nositeli daných práv.48  

Naopak zájmová teorie tvrdí, že jedinec má práva, pokud jsou chráněny jeho zájmy. Funkcí 

práv dle zájmové teorie je tak prosazování zájmů jejich držitele.49  

Zájmová teorie je základem nauky o právech dětí. Vyplývá z ní, že pokud mají děti zájmy, 

které je třeba chránit, jsou držiteli práv ve stejném smyslu jako dospělí, a to i přesto, že jejich 

schopnost vynucovat svá práva je limitována. Jedním z těchto práv je právo dítěte na asistenci 

v uplatnění práv od rodiče nebo jiného odpovědného dospělého.50  

 

1.4.3 Děti jako zranitelná skupina osob a paternalistický přístup k dětem 
 

V dnešní době jsou děti často společností považovány za slabé nebo zranitelné. Slabost 

nebo zranitelnost dětí je odlišná od jiných zranitelných skupin jako jsou ženy, lidé s postižením, 

starší lidé atd., a to především z toho důvodu, že děti jsou v určitém stádiu vývoje zcela závislé 

                                                 
45 BANTEKAS, Ilias a OETTE, Lutz. International human rights law and practice. University Printing 

House, 2016. Second Edition. s. 528. ISBN: 978-1-107-5621-0. 
46 Ibid. 
47 HOLZER, Jan a Pavel Molek. Demokratizace a lidská práva: středoevropské pohledy. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. Studie, s. 85. ISBN 978-80-7419-519-6.  
48 RADVANOVÁ, Senta. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. V Praze: C.H. Beck, 2015. 

Beckova edice právní instituty, s. 17. ISBN 978-80-7400-578-7.   
49 DUFEK, Pavel. a SMEKAL, H. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

Lidská práva. s. 70. ISBN 978-80-7478-720-1. 
50 SCHUZ, Rhona. The Hague child abduction convention: a critical analysis. Oxford: Hart, 2013. 

Studies in private international law. s. 109. ISBN 978-1-84946-017-0.  
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na jiných a nemohou (nebo jim není dovoleno) podílet se na společenském nebo politickém 

životě stejnou měrou jako dospělým.51 

K vytvoření zvláštního právního režimu zabývajícího se specificky ochranou dětí došlo 

právě s ohledem na příslušnost dětí do zvláštní skupiny zranitelných osob. „Zranitelnost“ dětí 

je specifická. Na rozdíl od všech ostatních skupin zranitelných osob je blahobyt dítěte (v 

zahraniční literatuře uváděn pojem children’s welfare) závislý na jednání třetích osob, a sice je 

jeho naplňování svěřeno do rukou rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte. Kromě 

blahobytu je i přežití dítěte v různých fázích vývoje v různé míře odvislé od jednání třetích 

osob. Z těchto důvodů se často problematika ochrany dětí podřazuje pod rodinné právo a 

nebývá tak nahlížena optikou lidských práv, respektive nedochází k ochraně práv dětí jako 

subjektů lidských práv.52 Do 20. století byly děti považované za osoby podřízené dospělým, a 

proto Všeobecná deklarace lidských práv OSN ze dne 10. 12.1948 řeší problematiku práv dětí 

v kontextu rodiny, kdy např. čl. 25 odst. 2 říká, že: „Mateřství a dětství mají nárok na zvláštní 

péči a pomoc. Všechny děti, ať jsou narozeny v manželství či mimo ně, požívají stejné sociální 

ochrany“. 

Forma a míra lidské zranitelnosti se mění v závislosti na čase. Zvláštní zranitelnost dětí byla 

definována Výborem pro práva dítěte OSN tak, že na univerzální úrovni jsou všechny děti ve 

věku 0-18 let považovány za zranitelné až do dokončení jejich neurálního, psychologického, 

sociálního a fyzického růstu a vývoje.53 

Děti nejsou z pohledu lidského vývoje plně vyvinuté fyzicky, duševně ani emocionálně a 

jsou z toho důvodu (i když v různém rozsahu) závislé na druhých co se týče ochrany, 

zajišťování základních potřeb a činění rozhodnutí. Jejich specifické zranitelnosti proto musí 

odpovídat specifická práva.  

Zdůrazňování specifické zranitelnosti dětí může však jejich postavení ve společnosti 

naopak degradovat. Děti byly dlouho vnímány pouze jako zranitelné a potřebující ochranu, což 

vedlo k paternalismu.54  

V rámci evropského kontinentu je paternalismus kulturně silně zakořeněný. Podle 

paternalistického přístupu dělají dospělí zásadní a náročná rozhodnutí za děti, které nejsou 

                                                 
51 BANTEKAS, Ilias a OETTE, Lutz. International human rights law and practice. University Printing 

House, 2016. Second Edition. s. 526. ISBN: 978-1-107-5621-0. 
52 Ibid.  
53 Committee on the Rights of the Child, ‘General comment No. 5’ on general measures of 

implementation of the Convention on the Rights of the Child (3 October 2003). Doc. crc/gc/2003/5, 

odst. 72 f. 
54 SANDBERG, K. The Convention on the Rights of the Child and the Vulnerability of Children. Nordic 

Journal of International Law. s. 2. ISSN 0902-7351.  
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schopny se sami rozhodovat. Paternalistický přístup brání přiznat dítěti jeho dostatečnou 

rozumovou a volní vyspělost a vzdát se tak kontroly a moci nad životními rozhodnutími dítěte, 

tedy přiznat dítěti jeho vlastní vůli.  

V rámci paternalismu není dítěti přiznáváno právo na svobodu, ale naopak je mu přiznáváno 

právo na péči a ochranu. Ochrana práv dětí je založena na paternalistickém přístupu, tedy je 

definováno, že účinná ochrana je závislá na odpovědnosti jiných subjektů, než je dítě. Tato 

teorie se rozchází s vnímáním dítěte jako autonomního subjektu lidských práv. 

Mezinárodněprávní ochrana lidských práv se na jednu stranu snaží překonat paternalismus a 

zaručit dítěti práva jako autonomnímu jednotlivci, na druhé straně však koncepce práv dětí říká, 

že ochrana dětí se bez paternalismu neobejde. Paternalistický přístup však zasahuje do 

důstojnosti dítěte.  

Autorka by zde ráda poznamenala, že paternalistický přístup není vždy pouze negativní. 

Dosud tato podkapitola rozebírala negativní dopady paternalistického přístupu na postavení 

dítěte jako subjektu lidských práv. Je třeba si však uvědomit, že nezletilé dítě není 

plnohodnotným subjektem, co se týče jeho procesní způsobilosti. A proto jménem nezletilých 

dětí mohou např. stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva podávat především jejich 

rodiče. Dle komentáře k Evropské úmluvě o lidských právech platí, že: „nezletilí se mohou 

obracet na ESLP i když – nebo spíše zvláště pokud – jsou zastoupeni rodičem, který je ve sporu 

se státními orgány a kritizuje jejich rozhodnutí a jednání jako neslučitelná s právy zaručenými 

Úmluvou. V případě sporu ohledně zájmů nezletilého mezi jeho biologickým rodičem a osobou 

ustanovenou státními orgány jednat jeho jménem jako opatrovník, existuje nebezpečí, že 

některé z těchto zájmů by se nikdy nedostaly do pozornosti ESLP, a nezletilý by tak byl zbaven 

účinné ochrany svých práv zaručených Úmluvou. I když byl tedy rodič zbaven rodičovských 

práv (zvláště pokud tato okolnost sama je předmětem stížnosti), jeho status biologického rodiče 

je dostatečný k tomu, aby mu poskytl nezbytnou pravomoc obrátit se na ESLP i jménem svého 

dítěte, aby ochránil jeho zájmy.“55   

V rozsudku ESLP ve věci Tonchey proti Bulharsku došel soud k názoru, že pokud jsou děti 

v době podání stížnosti nezletilé, mohou podat rodiče stížnost svým vlastním jménem, přestože 

ji podávají v zájmu ochrany práv svého dítěte.56 S ohledem na tento rozsudek si autorka práce 

dovoluje tvrdit, že paternalistický přístup neboli ochranářský přístup rodičů vůči dětem nemá 

vždy jen negativní dopady, v situacích, jako např. při podávání stížnosti k ESLP v zájmu 

                                                 
55 Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. s. 31. 

ISBN 978-80-7400-365-3.  
56 Tonchey proti Bulharsku, rozsudek ESLP ze dne 19.11.2009, ve věci č. 18527/02.  
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ochrany práv svého dítěte vlastním jménem přistupují rodiče k dětem paternalistickým 

přístupem, ale ten má v tomto případě pozitivní dopad na zájmy dítěte, které tak chrání v situaci, 

kdy dítě nemá plnohodnotnou procesně-právní subjektivitu.  

Senta Radvanová říka, že: „Dítě je vždy plnoprávným subjektem konkrétního právního 

vztahu; pokud zejména pro svůj nízký věk není schopno svá přání a povinnosti posoudit a 

uplatnit, musí tak činit ten, který je v konkrétním případě jeho zákonným zástupcem (rodiče, 

poručník, opatrovník). Takový zástupce je vždy povinen působit výlučně tak, aby chránil 

nejvyšší zájem dítěte a zabezpečil jeho prospěch.“57 

Myšlenka respektování dítěte jako jednotlivce, který disponuje vlastními právy se začala 

aktivně prosazovat ve 21. století. Názor, že děti, jako lidské bytosti, mají nárok na lidská práva, 

byl postupně uznáván v mezinárodním i vnitrostátním kontextu. Během druhé poloviny 20. 

století a s nástupem 21. století se dostalo do širokého povědomí, že lidská práva dětí nejsou 

teoreticky ničím odlišná od práv dospělých a děti mají také nárok na jistá základní morální 

práva, která pohánějí mezinárodní právo.58  

Základní podstatou nauky o právech dětí je uznání názoru, že dítě je nezávislý držitel 

vlastních práv a není pouhým předmětem práv druhých. Dítě je subjektem základních práv a 

svobod, nejen objektem péče.59 

Hlavním problémem při prosazování myšlenky, že dítě by mělo být držitelem práv na 

rovnocenné úrovni jako dospělí je polemika o tom, zdali je dítě natolik rozumné, aby mohlo 

rozhodovat samo o sobě anebo zdali je naopak v zájmu dítěte, aby jeho způsobilost k sebeurčení 

byla omezována. Neustále se opakujícím argumentem těch, kteří zpochybňují představu dětí 

jako subjektů práv, je vztah mezi dítětem a jeho rodičem. Pochybnosti se často zakládají na 

předpokladu, že koncept dítěte jako držitele práv se zaměřuje čistě na autonomii dítěte oddělené 

od rodičů. Taková představa je však podle některých autorů nesprávná, a to z toho důvodu, že 

děti mají daleko širší rozsah práv a plno z nich, jako např. právo na péči a ochranu má málo 

společného s možností rozhodovat.60  

1.5 Dílčí závěr 
 

                                                 
57 RADVANOVÁ, Senta. Ubližování dětem – nebezpečná rodina. In: VANDUCHOVÁ, M., 

GŘIVNA, T. Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2008, s. 270. ISBN 978-80-

7357-365-2.   
58 KOVAŘÍK, Jiří. Dětská práva, právní povědomí, participace dětí a sociální služby. České 

Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001. s. 35. ISBN 80-7040-531-7. 
59 SCHUZ, Rhona. The Hague child abduction convention: a critical analysis. Oxford: Hart, 2013, 

Studies in private international law. s. 109. ISBN 978-1-84946-017-0.  
60 FORTIN, Jane. Children’s rights and developing law. 3rd ed. Cambridge, UK: Cambridge University 

Press, 2009. Law in context. s. 6. ISBN 978-0-521-69801-6.  
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První kapitola diplomové práce se zabývala definicí základních pojmů objekt a subjekt, se 

kterými bude pracováno ve zbytku práce a snažila se je představit v několika odlišných 

kontextech. 

První výzkumná otázka zní: „V čem se zásadně liší pojmy objekt lidských práv a subjekt 

lidských práv?“  

Odpověď na otázku se bude odlišovat v závislosti na tom, v jakém kontextu je daná otázka 

pokládána. Rozdíl mezi pojmy objekt a subjekt práv v mezinárodním právu lze například 

vnímat v souvislosti s historickým vývojem postavení člověka v rámci společnosti a práva. 

V předmoderní době, tedy zhruba do začátku 18. století, byl člověk považován za objekt moci 

státu. Subjektem mezinárodního práva byly tradičně pouze státy. S postupným rozvojem 

společnosti a uznáním jedince za subjekt mezinárodního práva došlo i k ukotvení jedince jako 

subjektu mezinárodní úpravy lidských práv. Za subjekt lidských práv začal být člověk 

považován až s rozvojem moderní společnosti (v rámci moderních demokratických právních 

států), která považuje za nejdůležitější ochranu práv jednotlivce, tedy ochranu člověka jako 

subjektu práv, jíž je stát pouhým nástrojem. 

V rámci diskuze ohledně práv dětí lze na první výzkumnou otázku odpovědět obdobně. I 

v postavení dítěte došlo k historickému vývoji, který proměnil způsob nahlížení na dítě a 

dětství. Pokud došlo k proměně člověka z objektu na subjekt práv s nástupem moderní doby, 

tedy zhruba od 18. století a k ukotvení člověka jako subjektu mezinárodního práva až v druhé 

polovině 20. století, došlo ke stejné proměně, co se týče dětí, až počátkem 21. století. V rámci 

postavení dětí je rozdíl mezi pojmy subjekt a objekt lidských práv jasně znatelný. Ve chvíli, 

kdy je na děti pohlíženo jako na předmět zájmů otce (rodiny) lze dítě definovat jako objekt 

práv. Ve chvíli, kdy společnost začne na dítě nahlížet jako na jednotlivce, který má vlastní práva 

a zájmy, mění se postavení dítěte z objektu na subjekt práv.  

Rozdíl mezi pojmy je znatelný i v rámci filosofických teorií, které zkoumají postavení dětí 

ve společnosti a právu. Volní teorie říká, že jedinec má práva pouze tehdy je-li schopen učinit 

výběr, zdali konkrétní práva vykoná či nevykoná. Dítě je dle volní teorie považováno za objekt 

práv, jelikož nemá schopnost rozhodovat o tom, zda práva vykoná nebo nevykoná, a proto nemá 

ani schopnost daná práva mít. Není tedy nositelem práva, a tudíž nemůže být definováno jako 

subjekt práv. V rámci volní teorie je na dítě nahlíženo jako na objekt práv, o kterém rozhodují 

subjekty práv, které mají dostatečné duševní a rozumové schopnosti být nositeli a držiteli 

takových práv, tedy rodiče (opatrovníci) daného dítěte. Naopak zájmová teorie, která je 

považována za základ nauky o právech dětí, považuje dítě za subjekt práv. Dle zájmové teorie 

má dítě určité zájmy, a to z něj činí subjekt práv na srovnatelné úrovni s dospělým jedincem.  
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S rozdílem ve vnímání dítěte jako objektu ochrany a péče nebo autonomního subjektu práv 

se setkáváme i v rámci paternalistického přístupu k ochraně práv dětí. Paternalistický přístup 

přiznává dětem právo na péči spíše než právo na autonomii, z čehož vyplývá, že paternalistický 

přístup považuje děti za objekty spíše než subjekty práv a rozchází se proto s teorií práv dětí, 

tj. vnímáním dětí jako autonomních nositelů lidských práv.   

Odpověď na první výzkumnou otázku se tak liší v závislosti na kontextu, v jakém je 

pokládána.  

Diplomová práce se bude pojmy objekt a subjekt zabývat v kontextu úpravy ochrany práv 

dětí a sice bude dále zkoumat, jak vybrané lidskoprávní normy nakládají s podstatou teorie práv 

dítěte a sice s přístupem k dětem jako k nezávislým držitelům práv oproti přistupování k dětem 

především jako k objektům péče, což je typické pro paternalistický přístup k dětem.  

 

2 PRÁVNÍ NORMY ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU LIDSKÝCH PRÁV 

S DŮRAZEM NA OCHRANU DÍTĚTE JAKO SUBJEKTU 

LIDSKÝCH PRÁV A ÚPRAVU MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ 

První kapitola se zabývala obecně pojmy subjekt a objekt lidských práv a specificky 

postavením dítěte jako subjektu lidských práv a konfliktem mezi teorií postavení dítěte jako 

subjektů práv a paternalistickým přístupem k dětem jako objektům péče a ochrany.   

V druhé kapitole budou tyto obecné teorie aplikovány na konkrétní právní normy, a sice se 

druhá kapitola bude zabývat základními normami ochrany práv dětí a normami mezinárodní a 

unijní ochrany lidských práv, které budou krátce představeny a následně bude zkoumáno, kde 

a jakým způsobem jsou v rámci těchto norem upravena práva dítěte a jestli je v rámci těchto 

norem nahlíženo na dítě jako na subjekt nebo jako na objekt práv. Dále bude zkoumáno, jakým 

způsobem se každá z představených právních norem vypořádává s úpravou mezinárodních 

únosů dětí.  

Následně budou krátce představeny dvě normy zabývající se mezinárodními únosy dětí, 

jejichž podrobnější analýze se bude věnovat třetí kapitola. Závěrem druhá kapitola odpoví na 

druhou výzkumnou otázku: „Jaké unijní a mezinárodní normy se zabývají ochranou dítěte jako 

subjektu lidských práv a jak tyto právní normy upravují mezinárodní únosy dětí?“ 
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2.1 Úmluva o právech dítěte jako základní rámec ochrany práv dětí jako 

subjektů lidských práv  
 

2.1.1 Postavení dítěte v rámci ochrany jeho práv před a po přijetí Úmluvy o 

právech dítěte 
 

Prvním dokumentem, který v rámci mezinárodní ochrany práv dětí uceleně hovoří o 

právech dětí je tzv. Ženevská deklarace práv dítěte, kterou přijala v roce 1924 Liga národů 

(předchůdce Organizace spojených národů). Deklarace zakotvila, že: „dítě pro svou duševní 

nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm.“61 

Je nutné zmínit, že Ženevská deklarace není mezinárodněprávně závazná, má však morální, 

politickou a historickou hodnotu a, jak říká Dalibor Jílek, zasloužila se o regulaci práv dítěte 

v rámci trestního, občanského a správního práva a stala se inspirací pro přijetí dalších 

mezinárodněprávních dokumentů.62  

Ženevská úmluva pohlíží na dítě jako na objekt, především objekt péče a ochrany a říká, že 

dítě potřebuje ke svému vývoji zvláštní společenské a právní záruky. Dalibor Jílek doplňuje, že 

podstatou Ženevské deklarace je: „morální přesvědčení o univerzálně paternalistické 

povinnosti zlepšovat podmínky života jiných (duty of benefience). A právě nevinnost, nezralost 

a závislost dětí i dětství to podle ženevského aktu vyžadují.“63  

Silně paternalistický přístup je z textu Deklarace zřejmý i vzhledem k tomu, že dle tvůrců 

je třeba, aby výkon nároků dítěte, které mu Deklarace přiznává, byl uskutečňován skrz 

dospělého člověka, případně skrz smluvní stát.  

Formálně význam této Deklarace zanikl roku 1946, kdy zanikla i Liga národů, s ohledem 

na vývoj práv dětí jde však o podstatný právní dokument, skrz který byla poprvé přijata 

myšlenka potřeby zvláštní ochrany dětí a vymezení jejich specifických práv, a to i přesto, že 

pojem „právo“ není v Deklaraci použit64.  

Roku 1945 vznikla Organizace spojených národů, která s ohledem na hrůzy druhé světové 

války určila, aby její Komise pro lidská práva vypracovala návrh deklarace upravující obecně 

                                                 
61 Ženevská deklarace práv dítěte, 1924.  
62 JÍLEK, Dalibor. Stručná geneze mezinárodní ochrany dítěte. Právník, roč. 1990, 129 (4), 365-374. s. 

366. ISSN 0231-6625.  
63 JÍLEK, Dalibor. Práva dítěte v kontextu. In: JÍLEK, Dalibor. Studie o právech dítěte: implementace 

zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí 

v České republice. Brno: Česko-britská, 2011, s. 27.  
64 VERHELLEN, Eugene. Convention on the Rights of the Child: Background, Motivation, Strategies, 

Main Themes. Vyd. 4. Antwerp: Garant, 2006, s. 65. ISBN 9789044110814. 
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platná práva každého jedince, tj. lidská práva. Všeobecná deklarace lidských práv65 byla OSN 

přijata v roce 1948. Objektem ochrany lidských práv jsou dle Všeobecné deklarace všichni lidé, 

tedy lze dovodit, že i děti.  

Konkrétní úprava ochrany práv dětí je v rámci Všeobecné deklarace lidských práv obsažena 

v čl. 25 odst. 2, který říká: „Mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc. Všechny 

děti, ať manželské nebo nemanželské požívají stejné sociální ochrany.“66 Dále pak v čl. 26, 

který upravuje právo každého na vzdělání a jeho odst. 3, na jehož základě mají rodiče 

přednostní právo volby druhu vzdělání svých dětí.  

Co se týče práv dětí, je Všeobecná deklarace lidských práv považována za obecný základ, 

ze kterého byl postupně vybudován mezinárodní systém ochrany práv dětí. S ohledem na výše 

uvedené lze říct, že ani Všeobecná deklarace lidských práv nepřinesla posun ve vnímání 

postavení dítěte, které v době jejího přijetí stále bylo považováno za objekt ochrany a péče spíše 

než za autonomní subjekt práv.  

Na Ženevskou deklaraci z roku 1924 a Všeobecnou deklaraci lidských práv navazuje 

Deklarace práv dítěte z roku 1959 neboli Charta práv dítěte. Výchozím předpokladem i této 

deklarace je dítě jako objekt péče a ochrany, i tato deklarace tedy k dětem přistupuje 

paternalistickým přístupem. Dle Antonína Bůžka deklarace zdůvodňuje, že: „dítě pro svou 

tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před 

narozením a po něm a že lidstvo je povinno dát dětem to nejlepší, co jim může dát, aby děti 

mohly prožít šťastné dětství, užívat práv a svobod (v Deklaraci uvedených) ku prospěchu 

vlastnímu i prospěchu společnosti a vyzývá rodiče, muže i ženy a dobrovolné organizace, místní 

úřady a vlády zemí, aby uznali tato práva a snažili se dosáhnout cestou zákonodárných a jiných 

opatření prováděných postupně deseti (následujícími) zásadami.“67 Deklarace tedy 

neposkytuje práva přímo dětem, ale řeší povinnosti ostatních adresátů vůči dětem.68  

Společenský vývoj v rámci postavení dítěte je mezi Ženevskou deklarací a Deklarací práv 

dítěte znatelný především ze zakotvení „nejlepšího zájmu dítěte“ v rámci Deklarace práv dítěte 

                                                 
65 Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948. Dostupné na: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf. 
66 Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, čl. 25 odst. 2. 
67 BŮŽEK, Antonín. Století dítěte a práva dítěte. Proměny podmínek života dětí a mládeže ve století 

dítěte podle Elen Keyové. Sborník ze II. sympozia o vývoji sociální pedagogiky 16. dubna 2009. 

Pardubice: Univerzita Pardubice Fakulta filozofická, 2009. 
68 The State of the World's Children: Special Edition. New York: United Nations Children's Fund, 2009. 

s. 5. ISBN 9789280644425. 
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1959, na který nutně musí brát ohled především zákonodárné, výkonné a soudní orgány.69 Je 

však nutné zmínit, že se Deklarace práv dítěte nezabývá definicí pojmu „dítě“, a proto přetrvává 

polemika o tom, zdali Deklarace práv dítěte vůbec uznává dítě za subjekt práv.70  

Koncept práv dětí dosáhl mezinárodního uznání s přijetím Úmluvy o právech dítěte v roce 

198971. Přijetí Úmluvy je považováno za zásadní krok vpřed v rámci úpravy vztahů mezi 

dítětem a dospělými osobami a dítětem a státem. Úmluva jednoznačně uznává formálně právní 

a sociální postavení dítěte jako aktéra v rámci společnosti, tedy jako nositele neboli subjektu 

práv. Co se týče dětí, uznává Úmluva filosofické a sociální zásady jako je autonomie, rozvoj, 

participace a ochrana. Komentář k Úmluvě č. 7 z roku 2005 uvádí: „Úmluva požaduje, aby děti, 

včetně nejmladších, byly respektovány jako osoby svých vlastních práv.“72 

Úmluva je první celosvětovou, multilaterální mezinárodní smlouvu, která obecně hovoří o 

právech dítěte jako o právech lidské bytosti. Dalo by se tedy říct, že od přijetí Úmluvy jsou 

mezinárodním společenstvím práva dětí, alespoň v teoretické rovině, postavena na rovnou 

úroveň s právy dospělých. Od chvíle, kdy byl tento koncept přijat na mezinárodní úrovni se 

těžko ignoruje v rámci vnitrostátního práva států.  

Na přijetí Úmluvy se pracovalo již od roku 1979, tedy dvacet let po přijetí Deklarace práv 

dítěte 1959. První návrh textu Úmluvy byl kritizován mimo jiné kvůli opakování práv dětí 

vyhlášených v Deklaraci práv dítěte z roku 1959 a z důvodu nedostatečné reflexe sociálního a 

ekonomického vývoje, kterým společnost od roku 1959 prošla.  

OSN svěřila úpravu návrhu textu Úmluvy Komisi pro lidská práva a text Úmluvy byl 

konečně jednomyslně přijat Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989. Úmluva je 

považována za historicky nejrozšířeněji ratifikovanou smlouvu o lidských právech a je prvním 

mezinárodněprávním nástrojem, který zároveň obsahuje kompletní katalog lidských práv. 

Úmluva zajišťuje dítěti v rozsahu přiměřeném jeho potřebám práva občanská, politická, 

hospodářská, sociálních i kulturní. Všechny předchozí lidskoprávní dokumenty vnímaly tato 

lidská práva vždy odděleně.73 

                                                 
69 JÍLEK, Dalibor. Práva dítěte v kontextu. In: JÍLEK, Dalibor. Studie o právech dítěte: implementace 
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70 Ibid., s. 40.  
71 Úmluva o právech dítěte, ze dne 20. listopadu 1989, vyhlášená sdělením federálního Ministerstva 

zahraničních věcí pod č. 104/1991 Sb., ve znění protokolů a pozdějších změn (dále jen Úmluva o 

právech dítěte). 
72 General Comment No. 7 (2005). Implementing rights in early childhood. Committee on the Rights of 
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 Je třeba říct, že Úmluva spadá do celého komplexu úpravy mezinárodní ochrany lidských 

práv a z toho důvodu neobsahuje zcela novou úpravu práv, pouze sjednocuje a zdokonaluje 

kodifikaci již existujících práv. Preambule Úmluvy odkazuje na tradici mezinárodněprávní 

ochrany práv dětí, kdy odkazuje na úpravu práv dětí v rámci Deklarací práv dítěte z roku 1924 

a 1959 a v rámci Všeobecné deklarace lidských práv a dalších.  

Vzhledem ke kontextu diplomové práce je třeba zmínit, že s ohledem na to, že všechny 

členské státy Evropské Unie a Rady Evropy jsou zároveň smluvními stranami Úmluvy o 

právech dítěte, je Úmluva na evropské úrovni důležitým dokumentem. Příručka evropského 

práva v oblasti práv dítěte říká, že: „Úmluva evropským státům fakticky ukládá společné právní 

závazky a následně ovlivňuje i způsob, jakým evropské orgány rozvíjejí a uplatňují práva 

dítěte.“74 

Úmluva je proto, co se týče oblasti úpravy práv dětí v rámci evropského práva, považována 

za standard, a to i přes to, že samotná Evropská unie není, ani se nemůže stát, smluvní stranou 

Úmluvy, jelikož ta neobsahuje mechanismus umožňující, aby k ní přistoupily i jiné subjekty 

než státy. Vlivu Úmluvy přesto využívají jak Evropská unie, tak Rada Evropy, které začleňují 

základní zásady vycházející z Úmluvy i samostatná ustanovení Úmluvy do svých závazných 

nástrojů a judikatury. Tím dochází k vyšší účinnosti Úmluvy na evropské úrovni a zároveň 

zpřístupnění účinnějších prostředků těm, kteří se na území Evropy snaží prosazovat uplatňování 

práv dítěte.  

 

2.1.2 Postavení dítěte jako subjektu práv v rámci Úmluvy o právech dítěte 

  
Úmluva o právech dítěte pro své účely definuje „dítě“ jednotně jako: „každou lidskou bytost 

mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti 

dosaženo dříve“75.  

Úmluva o právech dítěte obsahuje jak úpravu všeobecných lidských práv, tak úpravu 

konkrétních otázek vztahujících se konkrétně k dítěti, řeší proto např. otázku adopce, sloučení 

rodiny, vykořisťování dětí nebo obchod s dětmi. Jednotlivá ustanovení Úmluvy jsou 

formulována způsobem, který ponechává smluvním státům poměrně široký prostor pro jejich 

interpretaci. Přijetí Úmluvy jasně ukazuje, že práva dětí jsou nedílnou součástí mezinárodní 

                                                 
74 Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte, Agentura Evropské unie pro základní práva a Rada 

Evropy, 2015. s. 26. ISBN: 978-92-871-9913-3. 
75 Úmluva o právech dítěte.   
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ochrany lidských práv. Občanská, politická, sociální a ekonomická práva dítěte proto vyžadují 

zvláštní ochranu ze strany států.76  

Lidská práva se zaručují všem lidem bez ohledu na věk, pohlaví, náboženství nebo jiné 

postavení. Z tohoto základního pravidla lze odvodit, že by měla být zaručena i dětem. Ve 

skutečnosti však jednotlivé zranitelné osoby a zranitelné skupiny osob nejsou schopné 

vykonávat svá práva samostatně v celém svém rozsahu. Děti většinou nemají prostředky 

pro zajištění vlastního blaha a jsou proto závislé na svých rodičích nebo jiných zákonných 

zástupcích. I přesto však není výkon všech práv zaručených dětem jako nositelům lidských práv 

vtělen do osoby rodiče nebo zákonného zástupce. Kdyby tomu tak bylo, byla by osoba dítěte 

po právní stránce neoddělitelná od osoby rodiče a způsob zacházení rodiče s dítětem by nebyl 

předmětem lidských práv, ale posuzoval by se například skrz vlastnické právo nebo jinou právní 

disciplínu.77 

Od přijetí Úmluvy je zdůrazňována schopnost dítěte utvářet vlastní názory na svůj vlastní 

život a zabezpečení práva dítěte na vyjádření tohoto názoru. Děti již proto nejsou vnímány 

pouze jako majetek rodičů a předmět jejich lásky. Dle Úmluvy mají děti samostatnou právní 

subjektivitu, nezávislou na rodičích, která v sobě zahrnuje nárok na výkon základních a dalších 

lidských práv. Děti se díky Úmluvě stávají nositeli práv v celém jejich rozsahu. David Roman 

ve své knize Práva dítěte vysvětluje: „Změnu přístupu ilustruje také skutečnost, že děti již 

nejsou jen objekty, které mají zvláštní potřeby (potřeba jíst, přístup ke vzdělání a zdravotní 

péči), jak se do té doby chápalo, ale že se stávají subjekty, nositeli širokého okruhu lidských 

práv. Potřeby se nedají požadovat, požadovat se dají práva. Nyní se může požadovat každá 

z těchto potřeb.“78  

V obecném komentáři k Úmluvě č. 13 z roku 2011 je uvedeno, že je třeba změnit přístup 

založený na ochraně dítěte, v jehož rámci jsou děti vnímány jako objekty, které potřebují pomoc 

a není na ně nahlíženo jako na držitele práv, nadané právy na ochranu.79 

Zároveň však mají rodiče/zákonní zástupci povinnost děti chránit, rozvíjet a zajišťovat 

jejich blaho. Výkon povinností a práv rodičů vůči dětem je doplňován státem, který má 

povinnost dohlížet na to, aby všichni, kteří se podílejí na výchově dítěte (včetně jeho rodičů) 

                                                 
76 ŠTURMA, Pavel. Implementace lidských práv a mezinárodní kontrolní mechanismy. Praha: Vodnář, 

1999. s. 74. ISBN 80-85889-28-5.  
77 Ibid., s. 529. 
78 DAVID, Roman. Práva dítěte. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999. ISBN 80-7182-076-8, s. 34.  
79 Obecný komentář Výboru OSN pro práva dítěte č. 13 (2011): Právo dítěte na svobodu od všech forem 

násilí, CRC/C/GC/13, odst. 59. 



 28 

plnili své povinnosti v souladu s „nejlepším zájmem“ dítěte.80 Vzhledem k omezené 

způsobilosti dětí k právním úkonům vychází většina evropské judikatury zabývající se právy 

dětí, ze sporů, které zahájily jejich rodiče nebo jiní zákonní zástupci.81 

Úmluva o právech dítěte a její opční protokoly do jisté míry změnila postavení dítěte z 

objektu (práv rodičů/zákonných zástupců) na subjekt práv, a to především zavedením několika 

zásad, na jejichž základě je postavení dítěte přeměněno z objektu na skutečný subjekt práv.82 

Úmluva se řídí čtyřmi základními principy, které slouží k výkladu a provádění celé Úmluvy. 

Prvním je princip respektování a zabezpečování práv stanovených Úmluvou každému dítěti bez 

jakékoli diskriminace (čl. 2), druhým je princip upřednostnění zájmu dítěte (čl. 3), třetím je 

princip uznání přirozeného práva na život pro každé dítě (čl. 6) a posledním, čtvrtým princip 

respektování názoru dítěte a zabezpečení práva tento názor svobodně vyjadřovat ve všech 

záležitostech, které se dítěte dotýkají (čl. 12). Úmluva je ústředním bodem mezinárodního 

uznání principu respektování názoru dítěte a je zároveň jedinou mezinárodní úmluvou o 

lidských právech zabývající se specificky právy dětí, která tento princip zakotvuje.83  

V rámci vnímání dětí jako subjektů práv je třeba zohlednit i problematickou otázku pravé 

vůle dítěte a jak se díky ní postavení dítěte odlišuje od postavení jako pouhého předmětu vůle 

jiných osob. Dítě je jako subjekt práv nadáno vlastními právy a vlastní lidskou důstojností, 

z toho důvodu je třeba respektovat subjektivní prožívání dítěte. Respekt k subjektivnímu 

prožívání dítěte je základem minimálního respektu k vlastní lidské důstojnosti dítěte. Anna 

Hofschneiderová konstatuje: „Nemá-li být s dítětem manipulováno jako s věcí či druhově 

zaměnitelnou veličinou, pak je třeba dítěti předně přiznat v těch oblastech, v nichž mu jeho 

rozumové a volní schopnosti umožňují pochopit podstatu a důsledky svého rozhodnutí, právo 

učinit své rozhodnutí samostatně, bez ingerence jakékoli vnější vůle, ať již by se jednalo o vůli 

jeho rodičů, jiných pečujících osob nebo dokonce o vůli státu, zprostředkovanou jeho orgány a 

orgány, na něž stát část svých pravomocí přenesl.“84  
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Povinnost zohlednit názor dítěte souvisí s principem rozvíjejících se schopností dítěte. 

Anna Hofschneiderová doplňuje: „Nemá-li docházet k diskriminaci dětí na základě věku a 

zakotvuje-li Úmluva, že každému dítěti, a to bez ohledu na jeho věk, musí být přiznáno postavení 

subjektu práv a nikoli objektu ochrany a péče, pak je třeba korektiv rozvíjejících se schopností 

dítěte u dětí nižšího věku, s nedostatečnou rozumovou či volní vyspělostí, interpretovat jako 

přísný příkaz k respektování subjektivního prožívání dítěte.“85  

Co se týče povinnosti respektovat názor dítěte, přiklání se soudy k názoru, že právo být 

slyšen lze dítěti v zásadě přiznat v okamžiku, kdy lze od sebe odlišit vůli rodičů a vůli 

samotného dítěte, tedy ve chvíli, kdy je zřejmé, že dochází ke zjišťování pravé vůle dítěte, a ne 

vůle třetí osoby, která je dítětem pouze reprodukována. Obecně se tak větší relevance přisuzuje 

názorům starších dětí. U mladších dětí hodnotí soudy jejich názor s přihlédnutím k jejich věku 

a rozumové, volní a emoční vyspělosti, tedy schopnosti projevu nezávislé vlastní vůle. Existují 

čtyři hlavní metody zjišťování pravé vůle dítěte. První, pověření sociálního pracovníka, 

psychologa nebo psychiatra, který dítě vyšetří a vystaví zprávu o zralosti a vyspělosti dítěte. 

Druhá, osobní pohovor soudce a dítěte. Třetí, umožnit dítěti vypovídat u soudu a čtvrtá, určení 

samostatného právního zástupce dítěte.   

Dítě je třeba vnímat jako svébytnou osobu, která má právo mít centrální postavení v rámci 

hledání řešení situace, ve které se nachází a to jako tzv. nejvyšší odborník na svůj vlastní život. 

Ostatní osoby by měli do řešení dané situace zasahovat spíše z pozice pomocníků, tj. jako 

profesionálové, kteří mají odbornost k tomu, dítěti pomoct, ale neměli by se stavit do pozice 

toho, kdo ví lépe než dané dítě, jak by měl jeho další život směřovat a co je pro něj důležité. 

Cílem je zachovat autonomii dítěte a zároveň mu poskytnout nabídku pomoci, kterou bude mít 

možnost, nikoli nuceně, využívat.86 

Díky ustanovení čl. 12 Úmluvy a participačního práva dítěte v něm obsaženého, tj.  práva 

svobodně vyjadřovat své názory ve všech věcech, které se dítěte týkají, již děti nejsou vnímány 

pouze jako pasivní objekty ochrany, ale naopak jako aktivní subjekty uplatňující svá práva. Ani 

jedna z předchozích Deklarací dítěti právo svobodně projevovat své názory nepřiznávala. Toto 

právo kontextuálně přiznala dětem Všeobecná deklarace lidských práv, kdy ta toto právo 

                                                 
85 HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. O konceptu participačních práv dítěte ve světle několika vybraných 

odmítavých usnesení Ústavního soudu. 2017. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/o-

konceptu-participacnich-prav-ditete-ve-svetle-nekolika-vybranych-odmitavych-usneseni-ustavniho-

soudu-106302.html. 
86 HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. O konceptu nejlepšího zájmu dítěte. 2017. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-nejlepsiho-zajmu-ditete-106509.html?mail. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-participacnich-prav-ditete-ve-svetle-nekolika-vybranych-odmitavych-usneseni-ustavniho-soudu-106302.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-participacnich-prav-ditete-ve-svetle-nekolika-vybranych-odmitavych-usneseni-ustavniho-soudu-106302.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-participacnich-prav-ditete-ve-svetle-nekolika-vybranych-odmitavych-usneseni-ustavniho-soudu-106302.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-nejlepsiho-zajmu-ditete-106509.html?mail
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přiznává všem lidem obecně, výslovně ho však dítěti přiznala až Úmluva o právech dítěte 

v rámci čl. 12.  

Přijetí čl. 12 a práva dítěte v něm obsaženého je považováno za kontroverzní s ohledem na 

to, že díky němu do jisté míry došlo ke ztrátě možnosti kontroly dítěte prostřednictvím výkonu 

rodičovských práv, a to s ohledem na věk a rozumovou vyspělost dítěte. Právě věk a rozumová 

vyspělost dítěte jsou dvě kritéria určující míru, do jaké je třeba věnovat názorům dítěte 

pozornost. Věk a rozumovou vyspělost dítěte je proto třeba vždy v jednotlivých případech 

posuzovat objektivně.  

Participační práva náleží dětem bez ohledu na jejich věk, při jejich výkonu je však třeba 

brát ohled na dostatečnou schopnost dítěte chápat danou situaci a na nejlepší zájem dítěte. Dle 

Obecného komentáře Výboru OSN pro práva dítěte č. 14 je smyslem a účelem institutu 

nejlepšího zájmu dítěte posílení povědomí o tom, že dítě má základní práva a svobody jako 

kdokoli jiný, tedy i osobní svobodu, právo na ochranu soukromého a rodinného života, právo 

na autonomní rozhodování, právo na nezávislý způsob života a další. 87 Tato práva vyžadují ze 

strany státu respekt, ochranu a přijímání opatření k jejich naplnění. Stát má povinnost hledat 

způsoby, jak dětem zajistit nejširší možný přístup ke všem jejich základním právům, tedy 

uspokojit všechny jejich odůvodněné potřeby a zároveň plně respektovat jejich důstojnost, 

autonomii rozhodování a postavení subjektu práv.88 

Závěrem lze říci, že Úmluva představuje zásadní odklon od paternalistického přístupu, který 

vychází z teorie vůle, popsané v první kapitole. Paternalistický přístup spočívá především na 

stanovení povinností ostatních subjektů vůči dítěti.  

Úmluva přistupuje k dítěti jako k subjektu práv a nahlíží na dítě jako na aktivního účastníka 

právních vztahů, jež se ho týkají a stanovuje jeho práva vůči ostatním subjektům, což je koncept 

vycházející ze zájmové teorie89, které se také věnovala první kapitola práce.  

Výbor OSN v Obecném komentáři k Úmluvě č. 21 z roku 2017 vymezil přístup založený 

na právech dítěte oproti opatrovnickému (paternalistickému) přístupu také s ohledem na 

koncept nejlepšího zájmu dítěte. Obecný komentář říká: „tvrdit, že opatrovnický přístup je 

                                                 
87 Úmluva o právech dítěte a související dokumenty. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016. 

Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/29615/Umluva_o_pravech_ditete.pdf. 
88 HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. O konceptu nejlepšího zájmu dítěte. 2017. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-nejlepsiho-zajmu-ditete-106509.html?mail. 
89 LIEFAARD, Ton a JAAP, Doek, E. Litigating the rights of the child. New York: Springer, 2014. s. 

159. ISBN 9789401794442. 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/29615/Umluva_o_pravech_ditete.pdf
https://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-nejlepsiho-zajmu-ditete-106509.html?mail
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v nejlepším zájmu dítěte neznamená, že je založen na právech … při aplikaci Úmluvy je stěžejní 

používat přístup založený na právech dítěte.“90 

Dle Anny Hofschneiderové je proto doktrína paternalistického přístupu k dětem 

neudržitelná, pokud mají být dodrženy závazky vyplývající z Úmluvy o právech dítěte, dle 

kterých k dětem nesmí být přistupováno jako k pouhým předmětům ochrany a péče, ale jako 

k samostatným subjektům nadaný vlastními právy a svobodami.91 

 

2.1.3 Úprava mezinárodních únosů dětí v rámci Úmluvy o právech dítěte 
 

Úprava mezinárodních únosů dětí vychází nepřímo z několika článků Úmluvy. Úpravy 

mezinárodních únosů se dotýká článek 3 odst. 1 Úmluvy, který uvádí, že: „zájem dítěte musí 

být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo 

soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány.“92 

Článek 11 Úmluvy podporuje cíl Haagské Úmluvy tím, že v odstavci 1 stanoví: „státy, které 

jsou smluvní stranou Úmluvy, činí opatření k potírání nezákonného přemisťování dětí do 

zahraničí a jejich nenavracení zpět.“93 

Úmluva o právech dítěte dále obsahuje již zmíněný článek 12, který je obecně výchozím 

bodem při posuzování názoru dítěte v rámci řízení, která se jich týkají. Článek 12 pověřuje 

smluvní státy Úmluvy tím, aby ve chvíli, kdy je dítě schopno samo si utvářet vlastní názor, mu 

bylo zajištěno právo tento svůj názor vyjádřit a takto vytvořenému stanovisku byla přikládána 

dostatečná váha. Zároveň je dítěti poskytnuta možnost být vyslyšeno v každém soudním nebo 

správním řízení, které se dotýká jeho osoby.94 Výkon práva dítěte na svobodné vyjádření názoru 

je v praxi z několika důvodů komplikovaný. Problematické je např. zhodnocení, které dítě je 

schopno formulovat své názory. Dále je problematické zajištění svobodného vyjádření názoru 

dítětem nebo zaručení toho, že názoru dítěte bude věnována dostatečná pozornost. Dle Pokynů 

                                                 
90 Obecný komentář Výboru OSN pro práva dítěte č. 21 (2017): Děti ulice, CRC/C/GC/21, odst. 10. 

Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/zasedani-

vyboru-27--zari-2017---usneseni-ke-zprave-ceske-skolni-inspekce-161227/. 
91 HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. O kritice doktríny paternalistického přístupu k dětem v kontextu 

realizace ústavní výchovy a připravovaných změn v této oblasti. 2019. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/o-kritice-doktriny-paternalistickeho-pristupu-k-detem-v-kontextu-

realizace-ustavni-vychovy-a-pripravovanych-zmen-v-teto-oblasti-109148.html. 
92 Úmluva o právech dítěte, čl. 3 odst. 1.  
93 Ibid., čl. 11 odst. 1.  
94 Úmluva o právech dítěte, čl. 12. 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/zasedani-vyboru-27--zari-2017---usneseni-ke-zprave-ceske-skolni-inspekce-161227/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/zasedani-vyboru-27--zari-2017---usneseni-ke-zprave-ceske-skolni-inspekce-161227/
https://www.epravo.cz/top/clanky/o-kritice-doktriny-paternalistickeho-pristupu-k-detem-v-kontextu-realizace-ustavni-vychovy-a-pripravovanych-zmen-v-teto-oblasti-109148.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/o-kritice-doktriny-paternalistickeho-pristupu-k-detem-v-kontextu-realizace-ustavni-vychovy-a-pripravovanych-zmen-v-teto-oblasti-109148.html
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a Komentáře k Úmluvě o právech dítěte95 je výchozí zásadou výkonu tohoto práva přistup 

k dětem jako k nositelům práv.  

Čl. 12 odst. 1 Úmluvy obsahuje formulaci, dle které je právo vyjadřovat svobodně své 

názory zabezpečeno dítěti, které „je schopno formulovat své vlastní názory“96. Tato formulace 

by neměla být chápána jako omezení, ale naopak jako závazek státu hodnotit schopnost dítěte 

formulovat svůj názor široce. Je třeba, aby státy přistupovaly k dítěti tak, že schopnost 

formulovat svůj názor má, spíše než, že formulace není schopno. Helena Hofmannová tvrdí: 

„Komentář CRC také zdůrazňuje, že dítě je schopné formulovat své názory od nejmladšího 

věku, dokonce, i když je ještě neumí vyjádřit verbálně. Proto naplnění čl. 12 Úmluvy vyžaduje 

uznání a respektování neverbálních forem komunikace jako je hra, řeč těla, mimika či kreslení, 

prostřednictvím kterých i velmi malé dítě projevuje své volby a přání.“97 

V neposlední řadě článek 35 Úmluvy stanoví, že: „státy, které jsou smluvní stranou 

Úmluvy, přijímají všechna nezbytná vnitrostátní, dvoustranná a mnohostranná opatření k 

zabránění únosů dětí, prodávání dětí a obchodování s nimi za jakýmkoli účelem a v jakékoli 

podobě.“98  

Skutečnost, že se Úmluva v čl. 35 zabývá předcházení únosů však ještě neznamená, že je 

Úmluva zcela slučitelná s Haagskou úmluvou, a to zejména z toho důvodu, že v Úmluvě není 

uvedeno nic, co by naznačovalo, že potřeba boje proti únosům by měla být nadřazena 

nejlepšímu zájmu dítěte.  

Co se týče úpravy mezinárodních únosů dětí v rámci Úmluvy o právech dítěte lze shrnout, 

že k úpravě mezinárodních únosů se dá využít několika článků Úmluvy, které zaručují dětem 

obecná práva vykonatelná kromě mezinárodních únosů i dalších situacích.  

S ohledem na to, že Úmluva obsahuje článek 11 podporující cíle Haagské úmluvy a to, že 

Úmluva byla uzavřena 10 let po uzavření Haagské úmluvy lze dovodit, že tvůrci Úmluvy měli 

při jejím vzniku v úmyslu Haagskou Úmluvu z roku 1980 podpořit.99 

                                                 
95 Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem přijaté Výborem ministrů Rady 

Evropy 17. 11. 2010, Council of Europe Publishing, Strasbourg Cedex, France. Dostupné na: 

https://rm.coe.int/16806a452e. 
96 Úmluva o právech dítěte, čl. 12 odst. 1.  
97 HOFMANNOVÁ, Helena, Účast dítěte (participační práva) v rozhodovacích procesech v sociálně-

právní ochraně dětí s důrazem na judikaturu Ústavního soudu. Projekt „Kodifikace právní úpravy 

podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti.“. Reg. č. projektu: EHP-CZ04-

PDP-1-001-01-2014), s. 5.  
98 Úmluva o právech dítěte, čl. 35.  
99 BALL, K. a KUCINKSI, M. Guidelines for Direct Child Involvement in Contested Custody Litigation. 

American Journal of Family Law. s. 143. ISSN 0891-6330. 

https://rm.coe.int/16806a452e
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2.2 Ochrana práv dětí v rámci Rady Evropy  
 

Rada Evropy má již od svého založení za cíl chránit a podporovat lidská práva. Základní 

smlouvou o lidských právech, ratifikovanou všemi členskými státy Rady Evropy, je Úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod, kterou se podrobně zabývá kapitola 2.2.1 této 

práce. Právy dětí se zabývají i další dokumenty Rady Evropy, jako např. Evropská sociální 

charta, Evropská úmluva o osvojení dětí, Rezoluce Výboru ministrů Rady Evropy o snížení 

věku plné právní způsobilost nebo Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených 

mimo manželství a další.100  

V rámci úpravy práv dětí odkazuje Rada Evropy na definici dítěte ukotvenou v Úmluvě o 

právech dítěte.  

 

2.2.1 Evropská úmluva o lidských právech 
 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, zkráceně Evropská úmluva o 

lidských právech (dále jen „EÚLP“)101, která byla podepsána dne 4. 11. 1950 a vstoupila 

v platnost dne 3. 9. 1953, je pramenem mezinárodního práva a ideologicky navazuje na 

Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948. V rámci mezinárodního práva ji lze definovat 

jako jeden z prvních mezinárodních dokumentů ochrany lidských práv. 

Předmětem a účelem EÚLP je nejen stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních států, 

ale zároveň EÚLP uvádí lidská práva a svobody, která se smluvní strany zavázaly uznat a 

účinně chránit, a která jsou určena všem jednotlivcům. V souvislosti s tím je obsah EÚLP 

z velké části uplatňován v rámci vnitrostátního práva smluvních států i přesto, že EÚLP je stále 

mezinárodní smlouvou a řídí se pomocí mezinárodního práva.102  

Pro zajištění plnění závazků EÚLP a jejích dodatkových protokolů byl zřízen Evropský 

soud pro lidská práva (ESLP), který vykonává svou činnost od roku 1998 jako stálý úřad. 

Komentář k EÚLP vysvětluje: „Evropský soud pro lidská práva vnímá Úmluvu jako živoucí 

instrument, a proto ji vykládá ve světle dnešních okolností a podmínek a nikoli podle toho, co 

                                                 
100 DAVID, Roman. Práva dítěte. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999. s. 37. ISBN 80-7182-076-

8. 
101 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, ze dne 4. listopadu 1950, vyhlášená sdělením 

Federálního Ministerstva zahraničních věcí pod č. 209/1992 Sb., ve znění protokolů a pozdějších změn 

(dále jen Evropská úmluva o lidských právech nebo EÚLP).   
102 ŠTURMA, Pavel. Příspěvek EÚLP k rozvoji mezinárodního práva. Jurisprudence, 2012. s. 47. ISSN 

1210-9126.   
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zamýšleli zástupci smluvních stran při sepisování Úmluvy. ESLP tak preferuje evolutivní výklad 

Úmluvy před výkladem historickým.“103 

Katalog práv EÚLP se zaměřuje na úpravu základních práv, jako je právo na život, integrita 

člověka, osobní svoboda, soukromí, projev, svoboda myšlení atd. a dále na úpravu práv 

politických a procesních. Úmluva tedy tvoří základní rámec ochrany svobody a důstojnosti 

člověka.104 

V rámci evropského práva bývá EÚLP označována za „ústavní nástroj evropského 

veřejného pořádku“105 a od svého přijetí funguje jako sjednocující prvek ochrany základních 

práv v Evropě. Pozice EÚLP v rámci práva EU a postavení ESLP byla posílena přijetím 

Lisabonské smlouvy106. V rámci úpravy evropské ochrany lidských práv přinesla Lisabonská 

smlouva dvě zásadní změny. Článek 6 odst. 2 Smlouvy o EU stanoví, že EU přistoupí k EÚLP. 

Zároveň článek 6 odst. 1 stanoví, že Listina základních práv EU, o které je podrobněji 

pojednáno v kapitole 2.3 této práce, se staví na stejnou pozici, jako mají zakládací smlouvy EU, 

tedy že se stává součástí primárního práva EU.107  

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, EÚLP neobsahuje definici dítěte. Zároveň však 

ve svém čl. 1 přiznává práva a svobody „každému“, kdo podléhá jurisdikci jejích vysokých 

smluvních stran a současně v čl. 14 uvádí, že: „užívání práv a svobod přiznaných Úmluvou 

musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu“, tedy včetně důvodu věku.  

V rámci judikatury ESLP je pro definici dítěte užívána definice Úmluvy o právech dítěte a 

sice dítě jako osoba „mladší 18 let“. ESLP vytvořil rozsáhlou judikaturu v oblasti práv dětí, jež 

často odkazuje na Úmluvu o právech dítěte. EÚLP v několika svých ustanoveních na děti 

výslovně odkazuje. Povinnosti, které EÚLP ohledně ochrany práv dětí ukládá svým smluvním 

stranám, jsou vykládány na základě Úmluvy o právech dítěte.  

Konkrétní úpravou práv dětí v rámci EÚLP se zabývají následující články. Článek 5 odst. 1 

písm. d) EÚLP hovoří o zbavení svobody nezletilého, tj. zajištění dítěte pro účely výchovného 

dohledu nebo předvedení před příslušný orgán.  

                                                 
103 Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. s. 79. 

ISBN 978-80-7400-365-3.   
104 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. Komentáře Wolters 

Kluwer. Kodex. s. 34. ISBN 978-807357-750-6. 
105 Ibid., s. 33.  
106 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 

společenství, Úř. věst. C 306, 17.12.2007, v platnost ode dne 1. prosince 2009. 
107 SCHEU, Harald Christian. Evropská úmluva o lidských právech jako jednotící prvek v rámci 

fragmentace evropské ochrany lidských práv. Jurisprudence. 2012, 21(7), 56-61. s. 59. ISSN 1802-3843. 
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Článek 6 odst. 1 omezuje v zájmu nezletilého právo na spravedlivé a veřejné soudní 

projednávání. Čl. 6 odst. 1 EÚLP říká, že: „každý má právo na to, aby jeho záležitost byla 

spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem…“. 

Ohledně dětí hovoří čl. 6 odst. 1 o tom, že: „tisk a veřejnost mohou být [během soudního řízení] 

vyloučeny buď na dobu celého nebo části procesu …, když to vyžadují zájmy nezletilého.“  

V rámci případů řešených před ESLP v souvislosti s čl. 6 EÚLP ohledně práva na 

spravedlivé řízení, je argumentace ESLP v rámci rozhodování ovlivněna zásadami práv dítěte 

vyjádřených v Úmluvě o právech dítěte. 

Právy dětí se zabývá i dodatkový protokol 1 k EÚLP, který ve svém čl. 2 větě první stanoví 

právo na vzdělání, které následně ve větě druhé rozšiřuje o právo rodičů na zajišťování výchovy 

a vzdělání svých dětí ve shodě s jejich náboženským a filosofickým přesvědčením.108 Ze 

spojení obou těchto práv vyjádřených v čl. 2 protokolu 1 vyplývá ještě třetí právo, a sice právo 

na zakládání nestátních škol. Dovolávat se práva na vzdělání může každý, nejen dítě. Dovolávat 

se práva na vzdělání podle čl. 2 věty druhé mohou rodiče dítěte, a to pouze do dosažení zletilosti 

dítěte.109 

Co se týče práv dětí, má zásadní význam článek 8 EÚLP, který zaručuje právo na 

respektování soukromého a rodinného života. ESLP vytvořil širokou judikaturu v oblasti práv 

dítěte, která se zabývá výkladem čl. 8. Mnoho z případů, řešených před ESLP, týkajících se 

čl. 8, je řešeno z hlediska rodičovských práv spíše než z hlediska práv dětí. 

Z hlediska práv dětí ESLP čl. 8 vykládá např. ve vztahu k právu dítěte vyjádřit vlastní názor. 

Úpravu práva na vyjádření vlastního názoru dítěte EÚLP výslovně neobsahuje, dle judikatury 

ESLP však toto právo spadá právě pod čl. 8 EÚLP.  

Ve věci NTS a Ostatní proti Gruzii110 rozhodl ESLP tak, že byl porušen čl. 8, kdy bylo 

zřejmé, že v řízení o vydání tří nezletilých sourozenců, nebyly děti v řízení před vnitrostátními 

soudy řádně zastoupeny a osobně vyslechnuty. Vnitrostátní soudy odmítly děti vyslechnout 

z důvodu údajné manipulace rodinou během procesu odebrání dětí od otce. Při rozhodování tak 

vnitrostátní soudy nezohlednily názor dětí. ESLP proto dospěl k názoru, že nejlepší zájem dětí 

byl proto vnitrostátními orgány ignorován a tím došlo k rozhodnutí v rozporu s čl. 8 EÚLP.111  

                                                 
108 Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte, Agentura Evropské unie pro základní práva a Rada 

Evropy, 2015. s. 23. ISBN: 978-92-871-9913-3.  
109 Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. s. 1311. 

ISBN 978-80-7400-365-3. 
110 NTS and Others v Georgia, rozsudek ESLP ze dne 2.2.2016, ve věci č. 71776/12. § 72 a další. 
111 UBERTAZZI, Benedetta. The Child’s Right to Be Heard in the Brussels System. European Papers 

Vol. 2, 2017, No 1, s. 51. 
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ESLP zařazuje právo dítěte být vyslyšeno dále pod již zmiňovaný čl. 6 EÚLP.112 Ve věci 

Inglesiaa Casarrubios et Cantalapiedra Iglesias v. Španělsko113 byl ESLP dotázán, zda došlo 

k poručení čl. 6 v situaci, kdy v žádném ze stádií španělského rozvodového řízení nebyly děti 

rozvádějících se rodičů slyšeny před soudem. ESLP jednomyslně rozhodl, že k porušení čl. 6 

došlo a zároveň v souladu s předchozí judikaturou řekl, že v případě, kdy dítě požádá, aby ho 

soud vyslechl, odmítnutí takového výslechu musí být soudem dostatečně odůvodněno.114 

V tomto rozsudku ESLP zároveň zdůraznil, že právo dítěte vyjádřit vlastní názor (být 

vyslyšeno) dle čl. 6 je považováno za základní lidské právo.  

Na základě výše uvedeného došla autorka práce k názoru, že přesto, že EÚLP vysloveně 

neupravuje práva dítěte, a tedy se výslovně nezabývá otázkou postavení dítěte jako subjektu 

lidských práv, lze tvrdit, že EÚLP se k dětem staví jako k subjektům, tedy autonomním 

nositelům lidských práv. Autorka k tomuto názoru dochází především na základě toho, že 

v rámci EÚLP, konkrétně v rámci ustanovení čl. 6 a čl. 8 a jejich výkladu pomocí judikatury 

ESLP, je kladen důraz na právo dítěte vyjádřit svůj vlastní názor, ke kterému je nutné v rámci 

řešení sporů přihlížet a který má sám o sobě významné postavení při rozhodování soudu.  

EÚLP dále odkazuje na Úmluvu o právech dítěte, která, jak je výše uvedeno, dětem 

postavení subjektů lidských práv přiznává. Vzhledem k tomu, že ustanovení EÚLP jsou 

v souladu s Úmluvou, nepovažuje autorka práce za možné, aby se tyto právní předpisy 

rozcházely v tak zásadní otázce, jako je otázka postavení dítěte v rámci úpravy jejich práv. Lze 

tvrdit, že EÚLP respektuje postavení dítěte jako samostatného nositele práv.  

V rámci řešení případů mezinárodních únosů dětí vyžaduje ESLP uplatnění přístupu 

založeného na právech dětí. To znamená, že čl. 8 EÚLP, který upravuje právo na respektování 

soukromého a rodinného života je potřeba vykládat v souvislosti s Haagskou úmluvou a 

Úmluvou o právech dítěte. Zároveň je dle práva EU nutné, aby v rámci řízení o vrácení dítěte 

po neoprávněném přemístění bylo takové dítě vyslechnuto.115 Případy mezinárodních únosů 

dětí se ESLP zabývá opakovaně. Při výkladu čl. 8 dodržuje ESLP ustanovení Haagské úmluvy, 

na kterou i často odkazuje.  

                                                 
112 UBERTAZZI, Benedetta. The hearing of the child in the Brussels IIa Regulation and its Recast 

Proposal. Journal of Private International Law, 2017 Vol. 13, No. 3, 568–601, s. 575. ISSN 17441048. 
113 Iglesias Casarrubios and Cantalapiedra Iglesias v. Spain, rozsudek ESLP ze dne 11.10.2016, ve věci 

č. 23298/12.  
114 UBERTAZZI, Benedetta. The Child’s Right to Be Heard in the Brussels System. European Papers 

Vol. 2, 2017, No 1, s. 52.   
115 Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte, Agentura Evropské unie pro základní práva a Rada 

Evropy, 2015. s. 85. ISBN: 978-92-871-9913-3.  
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EÚLP vyžaduje při prošetřování nejlepšího zájmu každého jednotlivého dítěte holistický, 

konkrétní a podrobný postup. V zájmu právně korektního vyřešení situace dle Haagské úmluvy 

(viz kapitola 3) je co nejrychlejší návrat uneseného dítěte. Dle ESLP takový postup však 

automaticky nepředstavuje nejlepší řešení v zájmu daného dítěte.116  

Z pohledu EÚLP je mezinárodní únos dítěte zásahem do rodinného života, tedy porušením 

čl. 8. V rozsudku ve věci Šneersone a Kampanella proti Itálii117 a dalších ESLP opakovaně 

rozhodl, že již samotný příkaz k navrácení dítěte, přestože ještě nebyl vykonán, je zásahem do 

rodinného života, tzn. porušením čl. 8. 

Při posuzování případů mezinárodních únosů dětí a porušení čl. 8 se ESLP řídí několika 

principy. Všechny z nich jsou uvedeny v zásadním rozsudku ESLP týkajícího se mezinárodních 

únosů dětí ve věci Neulinger a Shuruk proti Švýcarku118. 

Zaprvé, závazky dle čl. 8 je třeba v případech mezinárodních únosů dětí vykládat ve světle 

Úmluvy o právech dítěte a Haagské úmluvy.119 V případech, kde je to relevantní, řídí se ELSP 

také ustanoveními nařízení Brussel IIa, jak uvádí také např. rozsudek ve věci Shaw proti 

Maďarsku120.  

Zadruhé, o navrácení dítěte nelze rozhodnout mechanicky na základě Haagské úmluvy. 

V každém případě je třeba porovnat dosažení spravedlivé rovnováhy mezi zájmy dítěte, rodičů 

a veřejným pořádkem. Zásadním kritériem je vždy nejlepší zájem dítěte, který se ve většině 

případů staví před zájmy rodičů. Zájem rodičů na pravidelném kontaktu s dítětem však zůstává 

důležitým faktorem při srovnávání zájmů všech dotčených osob.121 

Zatřetí, během rozhodování o mezinárodních únosech dětí je třeba dbát dvou základních 

zájmů dítěte, které tvoří součást naplnění principu nejlepšího zájmu dítěte. Na jedné straně je 

nutné zaručit dítěti rozvoj ve zdravém prostředí a zamezit rodičům v přijímání opatření, která 

by byla na újmu zdraví nebo vývoje dítěte. Na druhé straně je nutné udržet vazby dítěte s jeho 

rodinou, jelikož odříznutí dítěte od těchto vazeb znamená odříznutí dítěte od jeho kořenů. Toto 

však platí s výjimkou případů, kdy se udržování vztahů dítěte s rodinou projevilo jako pro dítě 

zcela nevhodné. Nejlepší zájem dítěte je nutné posuzovat v každém rozhodovaném případě.122 

                                                 
116 KELLER, Helen. Protecting the Best Interests of the Child: International Child Abduction and the 

European Court of Human Rights. Nordic journal of international law, 2015, s. 295.  
117 Šneersone a Kampanella proti Itálii, rozsudek ESLP ze dne 12. 7. 2011, ve věci č. 14737/09. § 88.  
118 Neulinger a Shuruk proti Švýcarku, rozsudek ESLP ze dne 8. 1. 2009, ve věci č. 41615/07.  
119 Ibid., § 73.  
120 Shaw proti Maďarsku, rozsudek ESLP ze dne 26. 7. 2010, ve věci č. 6457/09. §68.  
121 Neulinger a Shuruk proti Švýcarku, rozsudek ESLP ze dne 8. 1. 2009, ve věci č. 41615/07. § 73. 
122 Ibid., § 75. 
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Zde považuje autorka práce za nutné upozornit na to, že přestože povinnost „řídit se zájmem 

dítěte“ není v EÚLP přímo uvedena, je tato povinnost zakotvena pomocí ESLP a patří k jedné 

z nejvýznamnějších zásad. 

Čl. 8 EÚLP obsahuje ve vztahu k mezinárodním únosům dětí též procedurální závazky. Je 

nutné, aby řízení před vnitrostátními soudy bylo spravedlivé, a aby bylo všem zúčastněným 

osobám umožněno se k rozhodované věci vyjádřit. Vnitrostátní soudy mají povinnost pečlivě 

prozkoumat rodinnou situaci, tj. posoudit faktické okolnosti, stejně jako ty citové, 

psychologické, zdravotní a materiální a na základě zkoumání učinit rozumné zhodnocení 

dotčených zájmů. Soud musí mít při zkoumání vždy na paměti dosažení nejlepšího uspořádání 

pro unesené dítě.123  

Zároveň musí být rozsudku a výkonu rozhodnutí vnitrostátních soudů dosaženo urychleně, 

a to z toho důvodu, že plynutí času může mít nenapravitelné důsledky pro vztah mezi dítětem 

a tím rodičem, se který dítě nežije. ESLP se v rámci rozhodování snaží dodržovat lhůtu šesti 

týdnů od zahájení řízení. Zde je jasná souvislost s čl. 11 Haagské úmluvy, dle kterého soudní 

nebo správní orgány rozhodují v zásadě do šesti týdnů od zahájení řízení nebo musí sdělit důvod 

odkladu rozhodnutí. Otázkou průtahů řízení se ESLP zabývá opakovaně v souvislosti 

s výkonem rozhodnutí v rámci mezinárodních únosů dětí. Jedním ze zásadních je v tomto 

ohledu rozsudek Ignaccolo Zenide proti Rumunsku.124 ESLP došel v rozsudku k závěru, že 

nezajištění účinného výkonu rozhodnutí je porušením čl. 8 EÚLP. Je třeba poznamenat, že 

v případech mezinárodních únosů dětí nastávají situace, kdy výkon rozhodnutí, který nařizuje 

navrácení dítěte, je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte. Jedná se především o případy, kdy 

mezi přemístěním dítěte a výkonem rozhodnutí uplyne dlouhá doba.  

 

2.2.2 Ochrana práv dětí v rámci dalších právních norem Rady Evropy 
 

Zvláštní úpravu práv dětí v rámci právních norem Rady Evropy obsahuje i Evropská 

sociální charta přijatá v roce 1961, jejíž text byl revidován v roce 1996 a která upravuje 

především ochranu sociálních práv a rozšířila ochranu lidských práv v členských státech Rady 

Evropy především v ekonomické a sociální oblasti.  

V rámci úpravy práv dětí jsou nejdůležitější především články 7 a 17 Evropské sociální 

charty. Článek 7 upravuje povinnost ochrany dětí před hospodářským vykořisťováním a článek 

                                                 
123 Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. s. 945. 

ISBN 978-80-7400-365-3.  
124 Ignaccolo Zenide proti Rumunsku, rozsudek ESLP ze dne 25.1.2000, ve věci č. 31679/96. 
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17 ukládá státům povinnost přijmout všechna vhodná a nezbytná opatření pro účely zajištění 

potřebné péče, pomoci, vzdělávání a odborné přípravy dětí, bezplatného základního a středního 

vzdělávání a dále přijmout opatření na ochranu dětí a mladých lidí před zanedbáváním, násilím, 

vykořisťováním a zajištění ochrany dětem, které nepodporuje jejich vlastní rodina.125  

Na rozdíl od Úmluvy o právech dítěte, která upravuje práva dětí komplexně v rámci jedné 

mezinárodní smlouvy je na poli Rady Evropy úprava práv dětí roztříštěna do několika smluv, 

které se zabývají konkrétními otázkami v rámci široké oblasti úpravy práv dětí. Takto 

nastavený systém se může zdát výhodnější pro členské státy, které tak mají na výběr, které 

smlouvy přijmou a ratifikují, na druhou stranu však hrozí, že v některých oblastech práv dětí 

nemusí být jejich ochrana dostatečně upravena a zajištěna.  

Rada Evropy přijala několik smluv, které se v rámci široké oblasti práv dětí zaměřují na 

konkrétní otázky, jako např. Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo 

manželství z roku 1975, Evropská úmluva o výkonu práv dětí z roku 1996 nebo Úmluva o styku 

s dětmi z roku 2003.  

Evropská úmluva o výkonu práv dětí obsahuje ustanovení, která umožňují dítěti prosadit 

svá práva před soudem v rodinně-právních řízeních, která se jich týkají, jako např. v řízení ve 

věcech péče o dítě, řízení o určení otcovství, řízení o osvojení nebo řízení o správě majetku 

dítěte. Čl. 3 Úmluvy zaručuje dítěti právo na informace a právo vyjádřit v řízeních, která se jich 

týkají, svůj názor. Na základě této Úmluvy mohou děti uplatňovat svá práva v rámci těchto 

řízení buď sama, nebo prostřednictvím dalších osob.126 Z toho lze dovodit, že Evropská úmluva 

o výkonu práv dětí jim zaručuje postavení subjektů práv a přiznává jim práva jako autonomním 

nositelům práv.   

Rada Evropy dále v roce 2006 představila program s názvem „Budování Evropy pro děti 

a s dětmi“, skrz který se snaží zavádět nástroje pro přípravu norem, které se v rámci oblasti práv 

dětí zaměřují na konkrétní otázky, jako je například odstraňování všech forem násilí vůči dětem, 

zaručení práv dítěte ve zranitelných situacích nebo podpora účasti dětí. 

Dle Výboru ministrů Rady Evropy je základním cílem uvedeného programu především 

podpora uplatňování mezinárodních norem v oblasti práv dětí všemi členskými státy Rady 

Evropy a dále prosazování uplatňování Úmluvy o právech dítěte a zdůrazňování zásad jako je 

                                                 
125 Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte, Agentura Evropské unie pro základní práva a Rada 

Evropy, 2015. s. 23. ISBN: 978-92-871-9913-3. 
126 Evropská úmluva o výkonu práv dětí ze dne 25. ledna 1996, čl. 3.  
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zákaz diskriminace, právo na život a rozvoj, zohlednění nejlepšího zájmu dítěte a právo dítěte 

být vyslyšeno.127 

Lze shrnout, že na poli Rady Evropy je k dětem přistupováno jako k subjektům práv.  

 

2.3 Ochrana lidských práv a práv dětí v rámci Evropské unie 
 

Evropská unie a její členské státy se zavázaly respektovat a chránit práva dítěte v rámci 

mezinárodních a unijních úmluv, a to především prostřednictvím Úmluvy o právech dítěte a 

jejích opčních protokolů a EÚLP. Evropská unie výslovně uznává práva dítěte v Listině 

základních práv Evropské unie (dále také „Listina EU“ nebo „Listina základních práv EU“)128, 

které se podrobně věnuje podkapitola 2.3.1. Základní práva vyjádřená v Listině EU lze 

považovat za obecné právní zásady.129  

V rámci práva EU neexistuje žádná jedna formální definice „dítěte“, která by byla obsažena 

v primárních právních normách, sekundární právních předpisech nebo judikatuře. Definice 

dítěte se v rámci práva EU liší v závislosti na kontextu právní úpravy. Například právní 

předpisy EU zabývající se právem na volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků 

definují dítě jako „potomka v přímé linii, který je mladší 21 let nebo je vyživovanou osobou“. 

V rámci těchto předpisů se na dítě nahlíží z biologického a ekonomického hlediska spíše než 

s ohledem na zletilost. V jiných oblastech práva EU jako je například úprava sociálního 

zabezpečení, přistěhovalectví nebo vzdělávání je v souvislosti s definicí dítěte odkazováno na 

vnitrostátní právo a většinou se používá definice uvedená v Úmluvě o právech dítěte.  

Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise vydaly v roce 1977 společné prohlášení 

o základních právech, ve kterém tyto orgány prohlásily, že dodržování základních práv, 

vyplývajících především z ústav členských států a EÚLP, je společným cílem institucí EU a 

zároveň připustily, že Unie by neměla být pouze nástrojem ekonomické integrace.130  

                                                 
127 Rada Evropy, Výbor ministrů. Strategie Rady Evropy týkající se práv dítěte (2012-2015), CM (2011) 

171 final, 15.2.2012.  
128 Listina základních práv Evropské unie, č. 2012/C 326/02. CS Ústřední věstník Evropské unie C 

326/391 ze dne 26.10.2012, čl. 52 odst. 3. 

129 SDĚLENÍ KOMISE, Směrem ke strategii EU o právech dítěte, KOM (2006) 367, v Bruselu 

dne 4.7.2006, s. 2-3. 

130 Joint Declaration by the European Parliament, the Council and the Commission concerning the 

Protection of Fundamental rights and the European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms. Official Journal C 103, 27/04/1977. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31977Y0427%2801%29. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31977Y0427%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31977Y0427%2801%29
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Úpravu evropské ochrany lidských práv lze rozdělit do tří kategorií. První kategorií je 

ochrana lidských práv v rámci vnitrostátního práva jednotlivých států, která se opírá o ústavní 

ochranu základních práv. Na společné ústavní tradice členských států Evropské unie ve své 

judikatuře odkazuje i Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) a hovoří o nich i Smlouva 

o EU (dále jen „SEU“) ve svém čl. 6 odst. 2.131 Čl. 6 odkazuje na Listinu základních práv EU 

a říká, že Unie uznává práva, svobody a zásady v ní obsažené. Čl. 2 SEU uvádí, že dodržování 

lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a lidských práv jsou hodnoty, na kterých je založena 

Evropská unie. 

Druhou kategorií je kodifikace lidských práv na mezinárodní úrovni a vytvoření 

odpovídajících kontrolních mechanismů. Na mezinárodní úrovni se stala ochrana lidských práv 

hlavním tématem po druhé světové válce, a, jak bylo již zmíněno v předchozích částech práce, 

snahy mezinárodních organizací vyústily v přijetí právně závazných úmluv jako je Evropská 

úmluva o lidských právech z roku 1950.132  

Poslední, třetí kategorií je právní řád Evropské unie. Vzhledem k tomu, že při zakládání 

evropského společenství v 50. letech 20. století nezařadili zakládající členové ochranu lidských 

práv do komunitárního práva písemnou kodifikací, plní tuto roli především SDEU pomocí své 

judikatury, ze které se vytvořila koncepce obecných právních zásad jako nepsaného pramene 

práva.133 

S přijetím Lisabonské smlouvy byla jako součást primárního evropského práva zakotvena 

Listina základních práv Evropské unie, která poskytuje nové mechanismy zajišťující ochranu 

občanů EU. Některá ustanovení Listiny zakotvující práva občanů EU jsou totožná s právy, která 

jsou zakotvena v EÚLP. Listina základních práv EU obsahuje všechna základní práva, která 

zavazují orgány a instituce EU a je nutné, aby byla dodržována i v rámci provádění legislativy 

EU v jednotlivých členských státech.  

V obecném mezinárodním právu je odpovědnost států za poškození jednotlivců ukotvena 

v rámci institutů občanství a diplomatické ochrany. Mezinárodní a unijní právo lidských práv 

dává jednotlivci možnost konat přímo, proto např. protokol 11 Evropské úmluvy o lidských 

právech dává jednotlivci přímý přístup před Evropský soud pro lidská práva.134  

                                                 
131 SCHEU, Harald Christian. Evropská úmluva o lidských právech jako jednotící prvek v rámci 

fragmentace evropské ochrany lidských práv. Jurisprudence. 2012, 21(7), 56-61. s. 56. ISSN 1802-3843. 
132 Ibid. 
133 Ibid.  
134 ŠTURMA, Pavel. Implementace lidských práv a mezinárodní kontrolní mechanismy. Praha: Vodnář, 

1999. s. 12. ISBN 80-85889-28-5. 
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Ke kontrole dodržování základních práv by mělo docházet i v rámci legislativního procesu 

EU, kdy již při počátečních diskuzích ohledně nového legislativního návrhu by měly být 

zdůrazněny všechny citlivé otázky v rámci daného návrhu, které se dotýkají ochrany základních 

lidských práv. Dále, při posuzování dopadů jakéhokoli legislativního návrhu by Komise měla 

zvážit dopady na oblast základních práv. SDEU však dosud neměl možnost rozhodnout o tom, 

zda procesní neschopnost dostatečně se zabývat základními právy v průběhu legislativního 

procesu je sama o sobě porušením základních práv 135. 

K úpravě práv dětí docházelo v rámci EU postupně. Historicky byla úprava práv dětí 

v rámci evropských právních předpisů spojována s širší úpravou ekonomických a politických 

otázek jako například v rámci ochrany spotřebitele nebo volného pohybu osob.  V současné 

době je úprava práv dětí v rámci EU upravena komplexněji a sice je založena na třech hlavních 

událostech – přijetí Listiny základních práv EU, vstup v platnost Lisabonské smlouvy v roce 

2009 a přijetí sdělení o zvláštním postavení dětí v rámci vnější činnosti EU skrz Evropskou 

komisi.136  

Přijetí Lisabonské smlouvy lze považovat za mezník co se týče úpravy práv dítěte v rámci 

EU, jelikož tato smlouva provedla institucionální, procesní a ústavní změny EU, které upevnily 

prosazování práv dětí. Ochrana práv dítěte byla zavedena nejen jako jeden z obecných cílů EU 

v čl. 3 odst. 3 SEU, ale i jako zásadní princip politiky EU v rámci jejích vnějších vztahů, viz čl. 

3 odst. 5 SEU, který stanoví, že: „ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje 

své hodnoty a zájmy a přispívá k […] ochraně lidských práv, především práv dítěte, […].“137 

Zmínku ohledně úpravy práv dětí obsahuje i Smlouva o fungování Evropské unie.138  

Začleňování potřeb dětí do zákonodárných procesů v rámci EU, ale i vnitrostátních 

zákonodárných procesů jednotlivých členských států, je nejen žádoucí, ale také nezbytné v 

právním systému, jako je EU, který má za cíl prosazovat práva dětí.139 V posledních desetiletích 

je proto znatelná snaha vnitrostátních zákonodárců začlenit do samotného legislativního 

                                                 
135 CHALMERS, D., Gareth Davies a Giorgio Monti. European Union law: cases and materials. 3rd 

edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. s. 275. ISBN 978-1-10766434-0. 
136 Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte, Agentura Evropské unie pro základní práva a Rada 

Evropy, 2015. s. 20. ISBN: 978-92-871-9913-3.  
137 Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii přijaté mezivládní konferencí, která přijala 

Lisabonskou smlouvu podepsanou dne 13. prosince 2007, CS Úřední věstník Evropské unie č. C 326/13 

ze dne 26.10.2012, čl. 3 odst. 5.  
138 Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte, Agentura Evropské unie pro základní práva a Rada 

Evropy, 2015. ISBN: 978-92-871-9913-3.  
139 DRYWOOD, Eleanor. Child-Proofing EU Law and Policy: Interrogating the Law-Making Processes 

behind European Asylum and Immigration Provision. International Journal of Children's Rights, 

2011, 19(3), 405-428. s. 408. ISSN 15718182. 
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procesu důraz na práva dětí. V rámci unijního legislativního procesu není tento trend stále 

dostatečně prosazován. Dialog ohledně přizpůsobení legislativního procesu potřebám dětí je 

tedy na nadnárodní úrovni mnohém méně patrný než ve vnitrostátním kontextu.140 Lze 

spekulovat, zdali tento přístup neodráží širší nedostatek odborných znalostí o právech dětí na 

institucionální úrovni EU, vyplývající z historické lhostejnosti EU vůči dětem v jejích právních 

a politických činnostech. 

 

2.3.1 Listina základních práv Evropské unie  
 

Již v roce 1999 rozhodla Evropská rada o sepsání dokumentu, který by zakotvil základní 

práva občanů Evropské unie. K dodržování Listiny základních práv EU se přihlásily některé 

politické instituce EU již v roce 2000, kdy tento dokument ještě neměl formální právní sílu. 

Postupně na Listinu EU začal odkazovat i SDEU, jako na normu upravující soudcovskou 

ochranu základních práv. 

Listina (neboli Charta základních práv) byla prohlášena za součást primárního práva EU 

skrz čl. 6 odst. 1 SEU ve znění Lisabonské smlouvy (v platnosti od 1.12.2009), který v první 

větě říká: „Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské 

unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má 

stejnou právní sílu jako Smlouvy.“141 Vzhledem k tomu, že má Listina stejnou právní sílu jako 

zakládající smlouvy EU, vztahují se na ní vlastnosti práva EU, tedy i přednost před 

vnitrostátním právem a přímý účinek v právních řádech členských států.142  

Cílem zakotvení Listiny EU na unijní úrovni byla snaha zkvalitnit a zpřehlednit úpravu 

ochrany jednotlivců, zejména ve vztahu k evropským institucím. Koncepce Listiny je tak nikoli 

koncepcí právní normy nově upravující základní práva a svobody, ale spíše jako dokumentu, 

který podrobněji upravuje a upřesňuje již existující systém práv. Lze proto říct, že Listina EU 

pokračuje ve stávajícím vývoji ochrany lidských práv, a to jak na unijní, tak i vnitrostátní a 

mezinárodní úrovni.143   

                                                 
140 DRYWOOD, Eleanor. Child-Proofing EU Law and Policy: Interrogating the Law-Making Processes 

behind European Asylum and Immigration Provision. International Journal of Children's Rights, 

2011, 19(3), 405-428. s. 406. ISSN 15718182. 
141 Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii přijaté mezivládní konferencí, která přijala 

Lisabonskou smlouvu podepsanou dne 13. prosince 2007, CS Úřední věstník Evropské unie č. C 326/13 

ze dne 26.10.2012, čl. 6 odst. 1.  
142 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. Komentáře Wolters 

Kluwer. s. 35. ISBN 978-80-7357-750-6.  
143 PÍTROVÁ, Lenka. Listina základních práv Evropské unie. Ochrana základních práv a svobod 

v proměnách práva na počátku 21. století: v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: 

Auditorium, 2011, 427-443. s. 427. ISBN 978-80-87284-23-0.  
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Vzhledem k tomu, že právo EU je převážně prováděno na vnitrostátní úrovni, a nikoli 

přímo orgány EU, jsou tzv. „agenty Listiny EU“ především vnitrostátní soudci, poslanci a 

vládní činitelé a EU na ně při uplatňování Listiny spoléhá.144 Listina EU však není 

lidskoprávním katalogem, který by měl substituovat vnitrostátní katalogy základních práv a 

svobod jednotlivých členských států. Dle Petra Mlsny je tak Listina EU spíše odrazem EU jako 

mezinárodní organizace, která uznává: „nezadatelná a nedotknutelná práva lidských bytostí 

jako všeobecné hodnoty vyvěrající z evropského kulturního, náboženského a humanistického 

odkazu.“145 

V preambuli Listiny je mimo jiné potvrzen význam EÚLP a judikatury ESLP.  EÚLP 

je též, jako jediná mezinárodní lidskoprávní úmluva, výslovně uvedena jako zdroj inspirace při 

tvorbě Listiny EU.146  

Listina EU dále na EÚLP odkazuje v čl. 52 odst. 3, který uvádí, že: „tam, kde Listina 

obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně lidských práv a 

základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená 

úmluva.“ 147 

Další odkaz na EÚLP obsahuje čl. 53 Listiny EU, který stanoví, že: „žádné ustanovení 

této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských práv a základních svobod, 

[…], včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, […]“148 

Listina EU některá ustanovení EÚLP přímo přebírá, další, především ta stručnější 

z počátku 50. let, rozvádí a doplňuje s ohledem na vývoj úpravy lidských práv především skrz 

judikaturu. Komentář k Listině EU uvádí: „Listina EU se chová v podstatě jako vnitrostátní 

katalog základních práv, uznává primát Úmluvy [EÚLP] a její roli minimálního evropského 

standardu, sama však předpokládá, že je možné jít dál.“149  

Z preambule Listiny EU lze vyčíst, že zásadní význam přikládá lidské bytosti, které 

přísluší základní hodnoty, jako lidská důstojnost, svoboda nebo rovnost a solidarita již z toho 

                                                 
144 Fundamental rights report …: FRA opinions. Luxembourg: Publications Office of the European 

Union, 2016-, s. 31.  
145 MLSNA, Petr. Listina základních práv Evropské unie a její ústavněprávní konotace. Lisabonská 

smlouva a ústavní pořádek ČR. S. 291-307. s. 293. ISBN 978-80-7380-192-2.  
146 SCHEU, Harald Christian. Evropská úmluva o lidských právech jako jednotící prvek fragmentace 

evropské ochrany lidských práv. Jurisprudence. 2012, 21(7), 56-61. s. 59. ISSN 1802-3843.  
147 Listina základních práv Evropské unie, č. 2012/C 326/02. CS Ústřední věstník Evropské unie C 

326/391 ze dne 26.10.2012, čl. 52 odst. 3. 
148 Ibid., čl. 53.  
149 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. Komentáře Wolters 

Kluwer. s. 35. ISBN 978-80-7357-750-6.  
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titulu, že je lidskou bytostí. Listina EU se tedy dá označit za humanitní dokument, který klade 

zásadní důraz na člověka.150  

Listina je jedním z mladších katalogů lidských práv a základních svobod a jako takový 

upravuje i základní práva novějších generací, jako práva hospodářská, sociální, kulturní, která 

jsou obsažena v hlavě IV.  

Co se týče práv dítěte, je Listina EU prvním katalogem základních práv, který obsahuje 

podrobnou úpravu práv dítěte na ústavní úrovni EU. Listina EU uznává např. právo dítěte na 

bezplatnou povinnou školní docházku, a to v čl. 14 odst. 2. Dále obsahuje v čl. 21 zákaz 

diskriminace mimo jiné na základě věku. Čl. 32 zakazuje dětskou práci a obsahuje úpravu 

ochrany mladých lidí při práci.  

Nejzásadnějším článkem Listiny EU upravujícím práva dítěte je čl. 24, který je přímo 

nazván „Práva dítěte“, a který se k dětem staví jako k nezávislým a samostatným subjektům 

práv. Čl. 24 je zaměřen na ochranu práv dítěte v rámci práva EU a jako takový má obecnou 

působnost na všechny oblasti práva EU, ve kterých mohou být práva dítěte jakkoli ohrožena. 

I díky čl. 24 se na úrovni práva EU začal na práva dětí klást větší důraz. Ustanovení 

čl. 24 ukotvuje symbolický posun v nahlížení dítěte jako nezávislého nositele práv v rámci EU, 

tedy subjektu práv, spíše než jako objektu práva EU.  

Článek obsahuje tři základní zásady. První zásada, obsažená v odst. 1, je právo dítěte 

svobodně vyjadřovat své názory, a to s ohledem na věk a vyspělost dítěte. Druhá, dle odst. 2, 

je primární dbání hlediska nejvlastnějšího zájmu dítěte při všech činnostech týkajících se dětí. 

Poslední, třetí zásadou, dle odst. 3, je právo každého dítěte dodržovat pravidelné a osobní 

vztahy a přímý styk s oběma rodiči, za podmínky, že takový vztah/styk není v rozporu se zájmy 

daného dítěte.151  

Čl. 24 je zcela jasně inspirován několika ustanoveními Úmluvy o právech dítěte. Odst. 1 

je inspirován čl. 12 Úmluvy (právo dítěte svobodně vyjadřovat své názory), odst. 2 obsahuje 

úpravu inspirovanou čl. 3 Úmluvy (zájem dítěte jako přední hledisko při veškeré činnosti 

týkající se dítěte) a odst. 3 následuje vzor uvedený v čl. 9 Úmluvy (právo dítěte dodržovat 

pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči).  

                                                 
150 KRZYŽÁNKOVÁ, Katarzyna. Zamyšlení nad ideou Listiny základních práv Evropské unie. 

Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. s. 339-348. s. 343.  ISBN 978-80-7380-192-2.  
151 Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte, Agentura Evropské unie pro základní práva a Rada 

Evropy, 2015. s. 20. ISBN: 978-92-871-9913-3.  
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Inspiraci Úmluvou o právech dítěte v rámci čl. 24 Listiny EU potvrzuje i vyjádření 

Evropské komise „Agenda EU v oblasti práv dítěte“152, které ve svém úvodu říká, že: 

„podpora práv dítěte vyplývá i z mezinárodních závazků. Všechny členské státy EU ratifikovaly 

Úmluvu OSN o právech dítěte. Normami a zásadami této úmluvy se musí nadále řídit politiky 

a opatření EU, které mají na práva dítěte dopad.“153 Z toho vyplývá, že všechny legislativní 

nástroje, upravující práva dětí, zpravidla buď výslovně nebo alespoň kontextuálně pomocí 

uplatnění základních zásad, jako „nejlepší zájem dítěte“ nebo „právo dítěte vyjádřit svůj názor“, 

odkazují na Úmluvu o právech dítěte.  

Obecně lze říct, že čl. 24 se zaměřuje především na práva jednotlivých dětí, která nemají 

konkrétní kontext a mohou se tedy uplatnit všude tam, kde jsou ohrožovány zájmy dítěte. 

Vzájemné působení čl. 24 a ostatních ustanovení Listiny EU tedy závisí na konkrétních 

okolnostech. Nejdůležitější je propojení čl. 24 jednak s ustanoveními Listiny EU, která zakazují 

taková jednání, která ohrožují základní lidská práva, a dále propojení s ustanoveními, která 

upravují rodinný a soukromý život.154  

Ustanoveními, která zakazují jednání, které ohrožuje základní lidská práva je myšlen 

zejména čl. 4 Listiny EU – zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu; 

čl. 5 – zákaz otroctví a nucené práce, zejména v kontextu ochrany dětí před nelegálním 

obchodováním s lidmi; čl. 6 – právo na svobodu a bezpečnost, který lze využít v kontextu 

případů přistěhovalectví a azylu; čl. 18 – právo na azyl a čl. 19 – ochrana v případě vystěhování, 

vyhoštění nebo vydání, které jsou obzvlášť relevantní v rámci úpravy ochrany práv dětí a 

povinnosti chránit jejich blahobyt; a v neposlední řadě čl. 32 – zákaz dětské práce a ochrana 

mladých lidí při práci. Všude tam, kde jsou tato práva porušena ve vztahu k dítěti, se uplatní 

práva dítěte dle čl. 24 a zejména požadavek primárního uplatnění nejvlastnějšího zájmu 

dítěte.155 

Práva dítěte se dále realizují v kontextu rodinného života a dochází tak k propojení čl. 

24, který se zabývá právy jednotlivých dětí s čl. 7, který upravuje právo na respektování 

soukromého a rodinného života a dále čl. 33 odst. 1, který upravuje požívání právní, 

hospodářské a sociální ochrany rodiny. Čl. 7 Listiny EU chrání právo na respektování 

                                                 
152 Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 

výboru regionů. Agenda EU v oblasti práv dítěte. KOM (2011) 6P v konečném znění, ze dne 15. 2. 

2011. 
153 Ibid., úvod. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52011DC0060 
154 PEERS, Steve. The EU charter of fundamental rights: a commentary. München: Beck, 2013. s. 671. 

ISBN 978-1-84946-308-9.  
155 Ibid. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52011DC0060
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rodinného života všech rodinných příslušníků, nejen dítěte v rámci rodiny a vztah mezi právy 

rodinných příslušníků a právy dítěte dle čl. 24 je zásadní pro úpravu ochrany rodinných práv 

v rámci Listiny EU.156  

Právo na respektování rodinného života je v rámci evropského práva zakotveno jak 

v právu EU, tak právu Rady Evropy, proto čl. 7 Listiny EU odpovídá čl. 8 EÚLP.  

Čl. 7 a čl. 24 jsou též základními články v rámci Listiny EU, na něž je odkazováno 

v rámci řešení mezinárodních únosů dětí. Vedle nich se v těchto případech uplatňuje i čl. 47 

Listiny EU – právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Ustanovení Listiny EU 

jsou uplatňována obecně a nejsou omezena pouze na určitá řízení. Co se týče otázek, jako 

nejvlastnější zájem dítěte a právo na rodinný život, tedy i otázek řešených v rámci případů 

mezinárodních únosů dětí, vykládá SDEU ustanovení Listiny EU často ve spojení s nařízením 

(ES) č. 2201/2003157 (dále jen „nařízení Brusel IIa“), o kterém bude blíže pojednáno v další 

podkapitole a kapitole 3.  

Při řešení případů mezinárodních únosů dětí se SDEU stejně jako ESLP, viz rozsudky 

uvedené v předchozí kapitole, zaměřuje zejména na právo dítěte vyjádřit svůj názor, tedy 

v kontextu Listiny EU čl. 24 odst. 1 a dále na právo dítěte udržovat pravidelné osobní vztahy a 

přímý styk s oběma rodiči, tedy čl. 24 odst. 3.  

Judikatura SDEU a ESLP se v řešení mezinárodních únosů dětí rozchází. Zatímco ESLP 

klade důraz na nejlepší zájmy dítěte a zaměřuje se na hloubkové zkoumání celkové rodinné 

situace v rámci každého případu, SDEU naopak klade důraz na přísnou analýzu znění nařízení 

Brusel IIa a trvá na tom, že správné uplatňování nařízení Brusel IIa a dodržování principu 

vzájemné důvěry jsou dostačující pro ochranu nejlepšího zájmu dítěte.158 

 

2.3.2 Nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti (Brusel IIa) 

 

                                                 
156 PEERS, Steve. The EU charter of fundamental rights: a commentary. München: Beck, 2013. s. 671. 

ISBN 978-1-84946-308-9. 
157 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1347/2000.  
158 WALKER, Lara a Paul BEAUMONT. Shifting the Balance Achieved by the Abduction Convention: 

The Contrasting Approaches of the European Court of Human Rights and the European Court of 

Justice. Journal of Private International Law [online]. 2011, 7(2), 231-250 [cit. 2019-07-11]. s. 239. 

ISSN 17441048.  
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Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 ze 

dne 27. listopadu 2003159, neboli nařízení Brusel II bis, v této práci označované jako nařízení 

Brusel IIa, které vstoupilo v platnost dne 1. 8. 2004, je účinné od 1. 3. 2005 ve všech členských 

státech kromě Dánska. Nařízení je nástrojem práva EU, který kromě dalšího upravuje 

problematiku únosů dětí mezi členskými státy EU a v rámci této úpravy vychází z ustanovení 

Haagské úmluvy.  

Text nařízení Brusel II byl připraven již v 60. letech minulého století jako úmluva Brusel 

II, k jejímuž podpisu však nestihlo dojít před vstoupení v platnost Amsterodamské smlouvy. 

Následkem toho byl text přijat až jako Nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. 5. 2000 o 

pravomoci a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti obou manželů k dětem (nařízení Brusel II). O další dva roky později bylo 

nařízení Brusel II zásadně rozšířeno, především co se týče působnosti v oblasti rodičovské 

zodpovědnosti. Nové znění bylo přijato jako nařízení Brusel IIa.160  

Preambule k nařízení Brusel IIa mimo jiné v bodě 5 říká, že nařízení zajišťuje rovnost 

dětí, jelikož: „se toto nařízení vztahuje na veškerá rozhodnutí ve věci rodičovské zodpovědnosti, 

včetně opatření k ochraně dítěte, bez jakýchkoliv vazeb na řízení ve věcech manželských.“161 

To znamená, že se ustanovení nařízení Brusel IIa vztahují jak na manželské, tak nemanželské 

děti bez rozdílu. 

Oblast působnosti nařízení Brusell IIa je specifikována v jeho čl. 1, dle kterého se 

nařízení vztahuje na: „občanskoprávní věci týkající se a) rozvodu, rozluky nebo prohlášení 

manželství za neplatné; b) přiznání, výkonu, převedení a úplného nebo částečného odnětí 

rodičovské zodpovědnosti.“162 Čl. 1 odst. 3 naopak taxativně stanoví okruh otázek, které se 

týkají rodičovské zodpovědnosti, a přesto se na ně nařízení Brusel IIa nevztahuje.  

Podobně jako ostatní právní předpisy EU, splňuje i nařízení Brusel IIa povinnost 

výkladu v souladu s Listinou EU, a to především jejím čl. 24 „Práva dítěte“. Výslovně to 

vyplývá z bodu 33 preambule nařízení. 

                                                 
159 Nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských 

a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 137/2000 ze dne 27. listopadu 2003, 

Úřední věstník Evropské unie L 338/1 ze dne 23. 12. 2003. [Dále jen „Nařízení Brusel IIa“]. 
160 HERBOCZKOVÁ, Jana. Rodinné a manželské vztahy – mezinárodní pravomoc, uznání a výkon 

rozhodnutí [online]. 2009. Dostupné na: 

https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/mps/web/pages/10.html 
161 Nařízení Brusel IIa, Preambule, bod 5.  
162 Nařízení Brusel IIa, čl. 1 odst. 1.  

https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/mps/web/pages/10.html
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Podrobněji se obsahu Nařízení Brusel IIa a jeho navrhovanému přepracování věnuje 

kapitola 3 této práce.   

 

 

2.4 Haagská konference a ochrana práv dětí v rámci úpravy mezinárodních 

únosů 
 

V posledních dvaceti pěti letech byly vypracovány celkem tři Haagské úmluvy, které se 

zabývají postavením dětí a jejichž základním cílem je poskytnutí praktických nástrojů pro 

spolupráci států, které mají společný zájem na ochraně dětí.  

První z moderních Haagských dětských úmluv je Úmluva ze dne 25. října 1980 o 

občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí neboli Haagská úmluva, díky které 

dochází ke spolupráci států v rámci ochrany dětí před škodlivými následky jejich 

neoprávněných přemístění nebo zadržení mimo zemi jejich obvyklého bydliště.  

Druhou je Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při respektování mezinárodního přijetí ze 

dne 29. května 1993, která reguluje mezinárodní osvojování dětí s cílem chránit zájmy 

dotčených dětí.  

Třetí je Úmluva o soudní příslušnosti, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci v 

oblasti rodičovské odpovědnosti a opatření na ochranu dětí ze dne 19. 10. 1996 (dále jen 

„Haagská úmluva 1996“).  

S ohledem na kontext diplomové práce se tato podkapitola zaměří na dvě z nich, a sice 

Haagskou úmluvu z roku 1980 a Haagskou úmluvu z roku 1996. 

Haagská úmluva z roku 1980 bude v této podkapitole jen v krátkosti představena, jelikož 

se její hlubší analýzou následně zabývá kapitola 3 diplomové práce. Haagská úmluva z roku 

1996 bude v rámci této podkapitoly nejen představena, ale zároveň i krátce analyzována.  

 

2.4.1 Haagská úmluva z roku 1980 o občanskoprávních aspektech 

mezinárodních únosů dětí 

 
Jak již bylo zmíněno, za mezinárodní únos dítěte se považuje situace, kdy je dítě v rozporu 

s existující úpravou péče o dané dítě přemístěno za státní hranice státu, ve kterém mělo dosud 

své tzv. obvyklé bydliště nebo pokud je dítě v jiném státě zadrženo. Definici nalezneme v čl. 3 

Haagské úmluvy163: 

                                                 
163 Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, přijata 25. 10. 1980 Haagskou 

konferencí mezinárodního práva v Haagu. 
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Čl. 3 

Přemístění nebo zadržení dítěte se považuje za protiprávní, jestliže: 

a) bylo porušeno právo péče o dítě, které má osoba, instituce nebo kterýkoliv jiný orgán buď společně, nebo 

samostatně, podle právního řádu státu, v němž dítě mělo své obvyklé bydliště bezprostředně před přemístěním 

nebo zadržením, 

b) v době přemístění nebo zadržení bylo toto právo skutečně vykonáváno, společně nebo samostatně, nebo 

by bylo takto vykonáváno, kdyby bylo nedošlo k přemístění či zadržení. 

Právo péče o dítě uvedené v písmenu a) může vyplývat zejména ze zákonů nebo ze soudního nebo správního 

rozhodnutí nebo z dohody platné podle právního řádu daného státu. 

 

Haagská úmluva 1980 je uznávána za jednu z nejúspěšnějších úmluv o rodinném právu 

vypracovaných pod záštitou Haagské konference o mezinárodním právu soukromém.  Haagská 

konference má dle čl. 1 svého statutu ze dne 15. 7. 1955 za cíl usilovat o postupné sjednocování 

pravidel mezinárodního práva soukromého164.  

Před přijetím Haagské úmluvy 1980 nemělo mnoho států vypracované zvláštní právní 

předpisy, které by řešily mezinárodní únosy dětí. Řízení ohledně mezinárodního únosu dítěte 

bylo proto zdlouhavým procesem bez předvídatelného výsledku, jelikož soudci měli velice 

širokou rozhodovací pravomoc. Soudní rozhodnutí proto mohla být ovlivněna kulturními 

hodnotami státu, ve kterém se soud nacházel. Jelikož unesené dítě již nespadalo pod jurisdikci 

státu, ze kterého bylo uneseno, rodiče, kteří v daném státu zůstali a dítě jim bylo druhým 

rodičem protiprávně přemístěno, měli ztíženou situaci pro vymáhání svých rodičovských práv 

ve své domovské zemi.165 

Haagská konference započala práci na přípravě právního předpisu, upravujícího 

mezinárodní únosy dětí v roce 1976. Haagská úmluva byla konečně přijata Haagskou 

konferencí v rámci čtrnáctého zasedání Zvláštní komise Haagské konference dne 24. října 

1980.166 

Jak je z oficiálního názvu patrné, Haagská úmluva se zaměřuje na únosy dětí 

s mezinárodním neboli přeshraničním prvkem. Úmluva se snaží bojovat proti mezinárodním 

únosům dětí tím, že vytváří systém pro spolupráci mezi ústředními orgány států a zároveň 

                                                 
164 Statut Haagské konference mezinárodního práva soukromého. Dostupné z:  

https://assets.hcch.net/docs/d7d051ae-6dd1-4881-a3b5-f7dbcaad02ea.pdf. 
165 MCDONALD, Morgan. Home Sweet Home: Determining Habitual Residence within the Meaning of 

the Hague Convention. Boston College Law Review. 2018, 59, 427-443. s. 428. ISSN 01616587.  
166 SCHUZ, Rhona. The Hague child abduction convention: a critical analysis. Oxford: Hart, 2013. 

Studies in private international law. s. 9. ISBN 978-1-84946-017-0.  

https://assets.hcch.net/docs/d7d051ae-6dd1-4881-a3b5-f7dbcaad02ea.pdf
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ukotvuje mechanismus rychlého navrácení dítěte do země jeho obvyklého bydliště.167 

Vzhledem k tomu, že Úmluva se týká právních vztahů mezi rodiči a dětmi, které obsahují 

mezinárodní prvek, spadá problematika v ní upravená, tj. mezinárodní únosy dětí, hlavně do 

oblasti rodinného práva a mezinárodního práva soukromého.168 

Haagská úmluva přispěla k vyřešení tisíců případů mezinárodních únosů dětí a slouží 

zároveň jako odstrašující prostředek před mezinárodními únosy mnoha dalším lidem díky 

jasnosti jejího sdělení – mezinárodní únos dítěte je pro takové dítě škodlivý, dítě má právo na 

kontakt s oběma rodiči; a dále prostřednictvím jednoduchosti jejího primárního příkazu – návrat 

dítěte do státu obvyklého bydliště.169  

Pojem „občanskoprávní aspekt“ v oficiálním názvu Úmluvy odkazuje na skutečnost, že 

v rámci Úmluvy není upravena trestněprávní rovina mezinárodních únosů dětí. V některých 

smluvních státech je přemístění dítěte jedním z rodičů bez souhlasu druhého rodiče za hranice 

státu obvyklého bydliště dítěte považováno za trestný čin. Je tomu tak například ve Spojených 

státech amerických.  

Přesto, že Haagská úmluva byla přijata dříve než Úmluva o právech dětí, provádí Haagská 

úmluva některé její články, specificky čl. 11: „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí 

opatření k potírání nezákonného přemisťování dětí do zahraničí a jejich nenavracení zpět 

[odst. 1]. Za tímto účelem budou státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, usilovat o uzavření 

dvoustranných a mnohostranných dohod a o přístup k existujícím dohodám [odst. 2].“ a čl. 35: 

„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy přijímají všechna nezbytná vnitrostátní, dvoustranná 

a mnohostranná opatření k zabránění únosů dětí, prodávání dětí a obchodování s nimi za 

jakýmkoli účelem a v jakékoli podobě.“170  

Podrobnější analýzou Haagské úmluvy a otázkou, jakým způsobem se Haagská úmluva 

staví k dítěti a jaká práva mu zaručuje se zabývá kapitola 3 této práce.  

 

 

                                                 
167 Outline 1980 Hague Child Abduction Convention. Dostupné z: 

https://assets.hcch.net/docs/e6a6a977-40c5-47b2-a380-b4ec3a0041a8.pdf. 
168 SCHUZ, Rhona. The Hague child abduction convention: a critical analysis. Oxford: Hart, 2013. 

Studies in private international law. ISBN 978-1-84946-017-0, s. 108. 
169 Ibid.  
170 Outline to the 1980 Hague Child Abduction Convention. Dostupné z: 

https://assets.hcch.net/docs/e6a6a977-40c5-47b2-a380-b4ec3a0041a8.pdf. 

https://assets.hcch.net/docs/e6a6a977-40c5-47b2-a380-b4ec3a0041a8.pdf
https://assets.hcch.net/docs/e6a6a977-40c5-47b2-a380-b4ec3a0041a8.pdf
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2.4.2 Haagská úmluva z roku 1966 o pravomoci orgánů, použitelném právu, 

uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a 

opatření k ochraně dítěte 
 

Haagská úmluva 1996 byla přijata konferencí mezinárodního práva soukromého v Haagu a 

vstoupila v platnost v roce 2002. Je třetí z moderních Haagských dětských úmluv a zároveň je 

ze všech tří úmluv nejširší. Haagská úmluva 1996 zahrnuje širokou škálu ochranných opatření 

v rámci civilního práva, která se týkají dětí. Obsahuje jak ustanovení týkající se rodičovské 

odpovědnosti, tak upravující spolupráci soukromoprávních a veřejnoprávních subjektů ochrany 

a péče o děti a zároveň řeší otázky jako zastupování dětí nebo ochrana jejich majetku.171  

Haagská úmluva 1996 obsahuje jednotná pravidla, která určují, které orgány dané země 

jsou příslušné přijmout nezbytná opatření k ochraně dítěte. Tato pravidla, která zamezují 

možnosti protichůdných rozhodnutí, dávají primární odpovědnost orgánům té země, kde má 

dítě své obvyklé bydliště. Zároveň však umožňují všem zemím, v nichž je dítě přítomno, 

přijímat nezbytná nouzová nebo prozatímní ochranná opatření. Úmluva dále stanoví, které 

zákony země mají být uplatňovány, a dále umožňuje uznání a výkon opatření přijatých v 

jednom smluvním státě ve všech ostatních smluvních státech. Ustanovení Úmluvy o spolupráci 

navíc poskytují základní rámec pro výměnu informací a nezbytný stupeň spolupráce mezi 

správními orgány, zabývající se ochranou dětí, v různých smluvních státech.172  

Haagská úmluva 1996 vychází z ideje, že ustanovení o ochraně dětí by měla tvořit 

integrovaný celek. Právě z tohoto důvodu je rozsah této Úmluvy široký a zahrnuje jak 

soukromoprávní, tak veřejnoprávní opatření na ochranu a péči o dítě. Díky Haagské úmluvě 

1996, která sjednocuje pravidla užívání ochranných opatření, je překonává nejistota, která by 

jinak mohla vznikat v případech, kdy by v rámci jednoho případu bylo použito několik kategorií 

ochranných opatření, která by podléhala rozdílným pravidlům užívání.173 

Haagská úmluva 1996 zohledňuje širokou škálu již existujících právních institucí a systémů 

ochrany práv dětí, které existují na celém světě, zejména bere inspiraci z Úmluvy o právech 

dítěte, kterou lze považovat za jednotící mezinárodněprávní dokument ochrany dětí. Úmluva o 

právech dítěte je zmíněna již v preambuli Haagské úmluvy 1996, která stanoví že signatářské 

                                                 
171 Outline to the 1996 Hague Child Protection Convention. Dostupné z: 

https://assets.hcch.net/docs/be4083a2-ed90-4dc2-bb97-13be22e6a5d8.pdf. 
172 Outline to the 1996 Hague Child Protection Convention. Dostupné z: 

https://assets.hcch.net/docs/be4083a2-ed90-4dc2-bb97-13be22e6a5d8.pdf. 
173 Ibid.  

https://assets.hcch.net/docs/be4083a2-ed90-4dc2-bb97-13be22e6a5d8.pdf
https://assets.hcch.net/docs/be4083a2-ed90-4dc2-bb97-13be22e6a5d8.pdf
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státy Haagské úmluvy 1996 se dohodli na jejím znění: „přihlížejíce k Úmluvě Organizace 

spojených národů o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989“174. 

Cílem Haagské úmluvy 1996 je vybudovat strukturu pro účinnou mezinárodní spolupráci 

v otázkách ochrany dětí mezi různými systémy, které v celosvětovém měřítku existují. Úmluva 

proto představuje příležitost propojení právních systémů různých společenských, kulturních a 

náboženských zázemí.175  

Obecné cíle Haagské úmluvy 1996 jsou stanoveny v její preambuli, konkrétně pak v bodě 1. 

Preambule uvádí, že je nutné zlepšit ochranu dětí v rámci situací mezinárodní povahy.  V rámci 

uznávání a výkonu opatření na ochranu dětí je třeba předcházet rozporům mezi právními 

systémy. V preambuli Úmluvy je dále výslovně stanoveno, že primární důraz je třeba klást na 

nejlepší zájem dítěte.  

Konkrétně jsou cíle uvedeny v jednotlivých písmenech čl. 1 a lze tedy mluvit o 5 základních 

cílech. Prvním cílem (čl. 1 písm. a)) je: „určit stát, jehož orgány mají pravomoc přijímat 

opatření na ochranu osoby a majetku dítěte“176. K tomuto je třeba říct, že Úmluva určuje pouze 

příslušný stát, ne příslušnost konkrétních orgánů v rámci daného státu. Pravidla týkající se 

pravomoci jsou dále obsahem druhé kapitoly Úmluvy, tedy konkrétně čl. 5 Úmluvy stanoví, že 

základem pro určení pravomoci je obvyklé bydliště dítěte. Z toho vyplývá, že rodiče daného 

dítěte by se s otázkami ohledně péče o dítě, osobního styku nebo kontaktu s dítětem měli 

obracet na soudy v tom smluvním státě, kde dítě v současné době žije a neměli by dítě 

přemisťovat pod jurisdikci jiného státu před tím, než podají návrh na vydání rozhodnutí ohledně 

výše zmíněných věcí ve státě obvyklého bydliště dítěte.177  

Druhý a třetí cíl (čl. 1 písm. b) a písm. c)) se vztahují k určení použitelného práva. 

Dle písm. b) je nutné určit právo, které mají orgány státu používat při výkonu své pravomoci 

a dle písm. c) je zároveň nutné určit právo, které se použije pro úpravu rodičovské 

zodpovědnosti. Pravidla ohledně určení těchto práv jsou dále obsažena v třetí kapitoly Úmluvy. 

Čtvrtým cílem (č. 1 písm. d)) je zajištění uznání a výkonu opatření na ochranu dítěte ve všech 

smluvních státech Úmluvy, viz podrobněji kapitola čtvrtá Úmluvy. Posledním pátým cílem (čl. 

                                                 
174 Úmluva o soudní příslušnosti, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci v oblasti rodičovské 

odpovědnosti a opatření na ochranu dětí ze dne 19. 10. 1996, Preambule. (Dále jen „Haagská úmluva 

1996“). 
175 Outline to the 1996 Hague Child Protection Convention. Dostupné z: 

https://assets.hcch.net/docs/be4083a2-ed90-4dc2-bb97-13be22e6a5d8.pdf. 
176 Haagská úmluva 1996, čl. 1.  
177 Praktická příručka pro použití Haagské úmluvy ze dne 19. října 1996 o pravomoci orgánů, 

použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření 

k ochraně dětí, s. 125. Dostupné z: https://assets.hcch.net/docs/78c110c8-bf71-454f-82cf-

59430d629b99.pdf. 

https://assets.hcch.net/docs/be4083a2-ed90-4dc2-bb97-13be22e6a5d8.pdf
https://assets.hcch.net/docs/78c110c8-bf71-454f-82cf-59430d629b99.pdf
https://assets.hcch.net/docs/78c110c8-bf71-454f-82cf-59430d629b99.pdf
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1 písm. e)) je zajištění spolupráce orgánů smluvních států potřebnou k naplnění cílů úmluvy, 

viz kapitola pátá Úmluvy.  

Základním úkolem Haagské úmluvy 1996 je posílení postavení Haagské úmluvy 1980, 

přičemž Úmluva z roku 1996 nemění ani nenahrazuje ustanovení Haagské úmluvy 1980. 

Jak stanoví čl. 50 Haagské úmluvy 1996: „tato úmluva se nedotýká Úmluvy ze dne 25. října 

1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí mezi stranami obou úmluv. 

Žádné ustanovení této úmluvy však nebrání tomu, aby bylo možné ji použít pro účely dosažení 

návratu dítěte, které bylo protiprávně přemístěno nebo zadrženo, anebo pro zajištění práva na 

osobní styk s dítětem.“178 Řada ustanovení Haagské úmluvy 1996 je proto používána jako 

doplněk k zavedenému mechanismu ochrany v rámci Haagské úmluvy 1980.  

Haagská úmluva 1980 je platná pro ty smluvní státy, které jsou signatáři obou úmluv. 

Zároveň však v případech mezinárodních únosů dětí, kdy není možné použít Haagskou úmluvu 

1980 lze ustanovení Haagské úmluvy 1996 použít jako samostatný zdroj opatření. Haagská 

úmluva 1980 se nevztahuje na množství situací, na které lze aplikovat úmluvu 1996. Úmluva 

1980 se například nevztahuje na dětí starší šestnácti let. Naopak úmluva 1996 zahrnuje úpravu 

pro děti do osmnácti let.179 

Pojmy protiprávní přemístění nebo zadržení jsou v Haagské úmluvě 1996 definovány stejně 

jako v Haagské úmluvě 1980, z čehož lze také dovodit doplňkovou povahu úmluvy 1996. 

Výklad a aplikace ustanovení Haagské úmluvy 1980, zabývající se protiprávním přemístěním 

a zadržením lze použít jako vodítko při výkladu těchto pojmů v rámci úmluvy 1996.180 

Na základě výše uvedeného lze shrnout, že koncepce Haagské úmluvy 1996 z ní činí 

úmluvu, která se sice zabývá právy dětí, avšak neobsahuje žádná ustanovení, která by 

dokazovala postavení dítěte jako subjektu práv. Haagská úmluva 1996 tak pouze ve své 

preambuli zmiňuje nejlepší zájem dítěte, avšak dále s tímto termínem nepracuje a je 

koncipována jako předpis obsahující především ustanovení vztahující se k pravomoci orgánů 

smluvních stran k ochraně dětí, spíše než předpis upravující konkrétní práva dětí a možnost 

jejich výkonu dítětem. 

 

 

                                                 
178 Úmluva o soudní příslušnosti, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci v oblasti rodičovské 

odpovědnosti a opatření na ochranu dětí ze dne 19. 10. 1996, čl. 50.  
179 Praktická příručka pro použití Haagské úmluvy ze dne 19. října 1996 o pravomoci orgánů, 

použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření 

k ochraně dětí, s. 129.  
180 Ibid., s. 40.  
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2.5 Dílčí závěr 

 
Druhá kapitola práce se podrobně zabývala právními předpisy upravujícími lidská práva a 

práva dětí a sice postupně právními normami na poli OSN, Rady Evropy a v rámci práva 

Evropské unie. Představené právních předpisy byly zkoumány s ohledem na jejich úpravu práv 

dětí a specificky úpravu otázky mezinárodních únosů dětí.  

Závěr druhé kapitoly odpoví na druhou výzkumnou otázku: „Jaké unijní a mezinárodní 

normy se zabývají ochranou dítěte jako subjektu lidských práv a jak tyto normy upravují 

mezinárodní únosy dětí?“  

Dle názoru autorky je základní mezinárodní normou zabývající se ochranou dítěte jako 

subjektu lidských práv Úmluva o právech dítěte, které se podrobně věnuje podkapitola 2.1. této 

práce. Jak bylo ukázáno v rámci druhé kapitoly, Úmluva o právech dítěte je stěžejní normou, 

na kterou odkazují i další, unijní, ale i mezinárodní právní normy, a která vytváří jakýsi rámec 

pro úpravu práv dítěte. Úmluva o právech dítěte především definuje pojem „dítě“ a z této 

definice následně vychází především unijní právní předpisy. Úmluva o právech dítěte byla 

revoluční v tom, že změnila pohled na dítě, které do jejího přijetí bylo společností spíše 

považováno za objekt péče v rámci rodiny. Úmluva však naopak začala zdůrazňovat schopnost 

dítěte utvářet a projevovat svůj vlastní názor, čímž ho vybavila částečnou autonomií a 

subjektivitou. Jako subjekty práv mají děti nárok na uplatňování a výkon svých práv. Úmluva 

obsahuje několik ustanovení, která obecně upravují práva dítěte, jako např. čl. 12, zabývající se 

právem dítěte vyslovit svůj vlastní názor, nebo čl. 3 upravující důležité postavení nejlepšího 

zájmu dítěte. Tato obecná ustanovení lze aplikovat i v rámci řešení sporů o mezinárodních 

únosech dětí. Úmluva zároveň obsahuje dva články, a to čl. 11 a čl. 35, které výslovně upravují 

otázku mezinárodních únosů, kdy čl. 11 hovoří o potírání nezákonného přemisťování dětí do 

zahraničí a čl. 35 hovoří o povinnosti smluvních států Úmluvy přijímat opatření, která únosům 

dětí brání.  

Na evropské úrovni je třeba zmínit především EÚLP a Listinu základních práv EU. Přesto, 

že EÚLP neobsahuje výslovnou úpravu práv dítěte, v několika svých ustanoveních na děti 

odkazuje. Dále je třeba připomenout čl. 1 EÚLP, který užívání práv a svobod zaručených EÚLP 

přiznává „každému“, z čehož lze dovodit, že i dětem. Úpravou práv dítěte a v rámci této úpravy 

otázkou subjektivity dítěte se EÚLP výslovně nezabývá, ale na základě jejího čl. 8 (právo na 

respektování soukromého a rodinného života) tyto otázky, včetně otázky mezinárodních únosů 

dětí, zkoumá v rámci svého rozhodování Evropský soud pro lidská práva. ESLP na základě 
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čl. 8 zkoumá stejně jako Úmluva o právech dítěte právo dítěte vyjádřit vlastní názor. Lze tedy 

říct, že EÚLP skrz výklad ustanovení pomocí ESLP přistupuje k dítěti jako k subjektu práv.  

Na rozdíl od EÚLP se další uvedená právní norma – Listina základních práv EU zabývá 

úpravou práv dítěte podrobněji a věnuje ji, kromě dalších zmínek, celý článek 24. Z článku 24 

jasně vyplývá postavení Listiny k dítěti jako subjektu lidských práv. Stejně jako Úmluva o 

právech dítěte na mezinárodní úrovni, Listina základních práv EU je unijní právní normou, 

která se zasloužila za posun v nahlížení dítěte, kdy potvrdila postavení dítěte jako nezávislého 

nositele práv. I v rámci Listiny základních práv EU je dětem přiznáno právo vyjádřit svobodně 

svůj názor (čl. 24 odst. 1). I ustanovení Listiny lze aplikovat na případy mezinárodních únosů 

dětí, a to skoro identickým způsobem, jako ustanovení EÚLP, jelikož daná ustanovení Listiny 

odpovídají ustanovením EÚLP. 

O postavení dítěte v rámci Haagské úmluvy 1980 pojedná další kapitola. Kontext, ve kterém 

Haagská úmluva 1980 i Haagská úmluva 1996 existují a jsou využívány však napovídá, že i 

v rámci úpravy mezinárodních únosů dětí na poli Haagské konference je dítě považováno za 

subjekt práv.  

Lze shrnout, že všechny výše zmíněné právní normy řeší práva dítěte výslovně či 

kontextuálně s tím, že k dítěti přistupují jako k subjektu práv. Například právo dítěte vyjádřit 

svůj vlastní názor je řešeno a upravováno napříč všemi v druhé kapitole zmíněnými právními 

normami. Na základě uvedené analýzy lze shrnout, že subjektivita dětí se v rámci uvedených 

právních předpisů uznává mimo jiné skrz jejich právo vyjádřit svůj názor, tedy podílet se skrz 

toto právo na rozhodnutí soudních orgánů.  

Jak je v kapitole vysvětleno, subjektivita dítěte není určena pouze právem dítěte vyjádřit 

svůj názor, autorka práce však toto právo dítěte považuje s ohledem na současnou praxi, 

v jejímž rámci stále převažuje paternalistický přístup k dětem, za stěžejní aspekt subjektivity 

dětí, které skrz toto právo mají šanci účastnit se na rozhodování o své osobě, o které jinak v 

rámci paternalistického přístupu mají snahu rozhodovat jiní, kteří mají pocit, že dítě nemůže 

samo učinit rozhodnutí, které je v jeho nejlepším zájmu, jelikož pro učinění takového 

rozhodnutí není dostatečně věkově a rozumově vyspělé.  
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3 ANALÝZA DVOU ZÁKLADNÍCH NOREM UPRAVUJÍCÍCH 

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ 

 

První kapitola vysvětlila rozdíl mezi termíny subjekt a objekt lidských práv a zabývala se 

proměnou pohledu na dítě, kdy, jak bylo zjištěno, v dnešní době jsou děti považovány za 

subjekty práv. Následně se práce zabývala analýzou mezinárodních a unijních předpisů, 

zabývajících se lidskými právy a zodpověděla otázku, které z mezinárodních a unijních 

lidskoprávních předpisů nahlížejí na dítě jako na subjekt práv a jak se staví k ochraně práv 

dítěte. Závěrečná kapitola práce se bude zabývat již zcela konkrétně případy mezinárodních 

únosů dětí.  

Třetí kapitola tak analyzuje jednu mezinárodní a jednu unijní právní normu, a sice 

Haagskou úmluvu z roku 1980 a nařízení Brusel IIa, které jsou považovány za základní a 

zásadní pro úpravu mezinárodních únosů dětí. Obě byly již v krátkosti představeny v druhé 

kapitole této práce, proto se třetí kapitola bude zabývat pouze jejich analýzou, kdy bude 

zkoumáno, jak je v rámci těchto právních norem nahlíženo na dítě, jaká práva jsou jim jako 

subjektům práv přiznávána a jak jsou práva dětí, v rámci specifické situace mezinárodních 

únosů, prostřednictvím těchto právních předpisů chráněna. 

Spíše, než na postupnou analýzu jednotlivých ustanovení daných právních předpisů a 

principů v nich obsažených se autorka i v rámci této kapitoly zaměří více na kontextuální 

význam úmluv a jejich obsahu, tzn. bude hledat odpovědi na v předchozím odstavci zmíněné 

otázky a odkazovat na ustanovení, ze kterých jsou odpovědi zřejmé.   

Třetí podkapitola se pak zaměří na v současné době připravovaný návrh změny nařízení 

Brusel IIa, který představí v souvislosti s úpravou mezinárodních únosů dětí a následně porovná 

nově navrhovaná ustanoví se stávající úpravou.  

V závěru kapitoly bude zodpovězena třetí výzkumná otázka: „Jak je v rámci základních 

právních norem zabývajících se mezinárodními únosy nahlíženo na dítě?“ 

 

3.1 Úprava mezinárodních únosů v rámci Haagské úmluvy 1980 ve vztahu 

k dítěti jako subjektu práv   

 
Před tím, než bude přistoupeno k analýze ustanovení Haagské úmluvy 1980 (dále také jako 

„Úmluva“) je třeba zmínit obecná pravidla pro interpretaci mezinárodních smluv. Vídeňská 
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úmluva o smluvním právu181, kodifikující sjednávání mezinárodních smluv, v čl. 31 odst. 1 

říká: „Smlouva musí být vykládána v dobré víře, v souladu s obvyklým významem, který je 

dáván výrazům ve smlouvě v jejich celkové souvislosti, a rovněž s přihlédnutím k předmětu a 

účelu smlouvy.“182 Zmínka o výkladu smlouvy „v dobré víře“ odkazuje na úmysly smluvních 

stran při tvorbě dané smlouvy. Při výkladu Haagské úmluvy 1980 soudy proto někdy odkazují 

na záměry navrhovatele při tvorbě této úmluvy.183 Dle čl. 32 Vídeňské úmluvy o smluvním 

právu lze jako doplňkový prostředek výkladu pro potvrzení významu ustanovení použít 

přípravný materiál ke smlouvě. V případě Haagské úmluvy 1980 je jím Důvodová zpráva 

k Úmluvě z roku 1982 autorky Elise Perez-Vera.184 Ta v čl. 6 říká, že jedním z jejích účelů je 

poskytnout podrobný komentář k ustanovením Úmluvy.  

Jak již bylo několikrát v rámci práce zmíněno a prokázáno, podstatou teorie práv dětí je, 

že uznává děti za nezávislé nositele práv a nikoli pouze za předmět práv druhých. Děti jsou 

subjekty základních práv a základních svobod a nikoli pouze předmětem péče. Význam 

takového uznání spočívá v tom, že zájmy dítěte jsou stanoveny zákonem, který zároveň ukládá 

ostatním povinnost provádět tato práva. Tato povinnost je vykonatelná samotným dítětem nebo 

jinými osobami v jeho zastoupení.185 

V rámci řízení upravených Úmluvou je jedním z hledisek nejlepší zájem dítěte, s nímž je 

spojené právo dítěte nebýt přemístěno od jednoho rodiče a zároveň nebýt zadržováno druhým 

rodičem, jelikož dítě nelze považovat za předmět vlastnictví rodičů a je třeba k němu 

přistupovat jako k jednotlivci s vlastními právy a potřebami, jak je judikováno např. rozsudkem 

ESLP ve věci Maumousseau a Washington proti Francii.186  

Odpůrci teorie práv dětí tvrdí, že koncepce práv dětí má tendenci k zvýšené frekvenci 

vnějšího zasahování do fungování rodinné jednotky, což může dětí spíše poškodit než 

zvýhodnit. Tyto obavy jsou však v souvislosti s mezinárodními únosy dětí irrelevantní, jelikož 

v dané situaci se rodinná jednotka již rozpadla a jednostranný protiprávní čin jednoho z rodičů, 
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tedy mezinárodní únos dítěte, ospravedlňuje nevyhnutelný vnější zásah, tedy zásah soudů a 

dalších veřejných orgánů, do rodinné jednotky.187 

Teorie práv dětí by neměla být rozhodovacím mechanismem v případech mezinárodních 

únosů dětí, zároveň by se však měla používat jako jeden z parametrů pro analýzu a provádění 

Úmluvy. Konsenzus, který v rámci teorie práv dětí představuje Úmluva o právech dítěte z ní 

činí vhodný nástroj pro analýzu Úmluvy, především analýzu toho, zdali je rozsah a způsob 

provádění Úmluvy v souladu s teorií práv dětí.  

V rámci této podkapitoly bude představeno několik ustanovení Haagské úmluvy 1980, 

která se přímo nebo nepřímo věnují právům dítěte jako subjektu práv a vykládají je v souvislosti 

s úpravou práv dětí v rámci Úmluvy o právech dítěte.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2, čl. 11 Úmluvy o právech dítěte výslovně vybízí smluvní 

státy k tomu, aby uzavíraly dvoustranné a mnohostranné dohody a přistupovaly k již 

existujícím dohodám, které upravují opatření k potírání nezákonného přemisťování dětí do 

zahraničí a jejich nenavracení zpět188, tedy i k přistoupení k Haagské úmluvě 1980. To ovšem 

nutně neznamená, že konkrétní ustanovení Haagské úmluvy 1980 nebo způsob jejich provádění 

jsou v souladu s Úmluvou o právech dítěte. S odkazem na to, že uzavření Haagské úmluvy 1980 

předchází uzavření Úmluvy o právech dítěte o devět let, lze chápat, že Haagská úmluva 1980 

v mnoha ohledech nemusí zcela odpovídat právům obsaženým v Úmluvě o právech dítěte.189 

Čl. 3 Úmluvy o právech dítěte v odst. 1 říká, že: „zájmy dítěte musí být předním hlediskem 

při jakékoli činnosti týkající se dětí, […]“190. Nejlepší zájem dítěte je západními právními 

systémy všeobecně akceptován jako základní princip rodinného práva. V těchto právních 

systémech je nejlepší zájem dítěte důležitým hlediskem ve všech rozhodnutích týkajících se 

dítěte a je prvořadým hlediskem při řešení sporů mezi rodiči.191 

Haagská úmluva 1980 se o zájmu dítěte zmiňuje pouze v Preambuli, kde říká, že smluvní 

státy Úmluvy jsou: „pevně přesvědčeny, že ve věcech péče o děti mají zájmy dětí prvořadou 

důležitost, […]“192 Preambule Haagské úmluvy stanoví především zásadní a primární význam 

zájmů dítěte v záležitostech týkajících se jejich péče. Dle preambule byla Haagská úmluva 
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smluvními státy přijata za účelem vytvoření mezinárodní úpravy chránící děti před: „škodlivými 

účinky jejich protiprávního přemístění nebo zadržování“ a za účelem stanovení postupů k 

„zajištění jejich bezodkladného návratu do státu jejich obvyklého bydliště jakož i zajištění 

ochrany práva styku s nimi“.193 

K nejlepšímu zájmu dítěte se ve své výkladové zprávě k Haagské úmluvě vyjadřuje 

profesorka Perez-Vera, která říká, že Haagskou úmluvu 1980 je nutné vykládat s ohledem na 

skutečný zájem dítěte. Zpráva zároveň odkazuje na doporučení parlamentního shromáždění 

Rady Evropy, v jehož rámci bylo významně poukázáno na princip, dle kterého již na děti 

nemůže být nahlíženo jako na majetek ve vlastnictví rodičů, ale je nutné je brát za jednotlivce 

s vlastními právy.194  

Je nutné zmínit, že primárním účelem Haagské Úmluvy 1980 není zajištění nejlepšího 

zájmu dítěte (dle zprávy Perez-Very neurčitý pojem), ale je jím navrácení dítěte, jak je 

stanoveno v jejím čl. 1 písm. a): „Předmětem této úmluvy je zajistit bezodkladný návrat dětí 

protiprávně přemístěných nebo zadržovaných v některém smluvním státě.“  

Úmluva stanovuje pro případy protiprávního únosu postupy pro zajištění rychlého návratu 

dítěte do státu jeho obvyklého bydliště bezprostředně před přemístěním. Takový rychlý návrat 

je Úmluvou vnímán jako jednání v nejlepším zájmu dítěte.195  

Úmluva zaujímá zvláštní přístup k nejlepšímu zájmu dítěte a v rámci jeho výkladu se dívá 

na děti kolektivně jako na skupinu, se kterou je třeba zacházet v jejím nejlepším zájmu. Cílem 

Úmluvy je hromadně snížit počet případů únosů dětí, což by mělo mít obecně pozitivní dopad 

na děti, jako na skupinu. Jak je výše uvedeno, Úmluva o právech dítěte v čl. 3 stanoví, že při 

všech činnostech týkající se dětí je třeba přihlížet k jejich nejlepšímu zájmu, a přitom se 

Úmluva o právech dítěte zaměřuje na práva každého jednotlivého dítěte individuálně. Zde se 

obě úmluvy rozchází ve výkladu nejlepšího zájmu dítěte, kdy Haagská úmluva k němu 

přistupuje jako ke kolektivnímu právu dětí dohromady naopak Úmluva o právech dítěte o něm 

hovoří jako o individuálním právu každého jednotlivého dítěte. 

Navíc, vzhledem k tomu, že v dnešní době je únoscem většinou ten rodič, který je zároveň 

primárním pečovatelem o dítě a tento rodič se často odmítá vrátit do státu obvyklého bydliště 

dítěte před protiprávním přemístěním, existuje konflikt mezi definicí nejlepšího zájmu dle 
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Haagské úmluvy 1980, tj. rychlý návrt dítěte a definicí nejlepšího zájmu každého 

individuálního dítěte dle situace, ve které se nachází, tj. dle Úmluvy o právech dítěte, na základě 

které jeho nejlepším zájmem nemusí být a často ani není nejrychlejší návrat do země obvyklého 

bydliště před přemístěním.196  

Haagská úmluva 1980 stanoví několik výjimek pro nevrácení dítěte. Jsou jimi sžití se dítěte 

se svým novým prostředím dle čl. 12 odst. 2, souhlas nebo smíření se s přemístěním projevené 

osobou, institucí nebo jiným orgánem, který měl pečovat o dítě dle čl. 13 odst. 1 písm. a), 

hrozba vážného nebezpečí, že návrat by vystavil dítě fyzické nebo psychické újmě nebo jiné 

nesnesitelné situaci dle čl. 13 odst. 1 písm. b), nesouhlas s návratem dán dítětem, které dosáhlo 

věku a stupně vyspělosti, kdy je vhodné přihlížet k jeho stanoviskům dle čl. 13 odst. 2 a hrozba 

porušení základních práv a lidských svobod dle čl. 20.  

Ve věci X proti Lotyšsku197 rozhodl ESLP, že vnitrostátní soudy jsou povinny náležitě 

posoudit skutečnosti, které odůvodňují výjimky z pravidla návratu dětí podle čl. 12, 13 a 20 

Haagské úmluvy a svá rozhodnutí musí řádně odůvodnit ve světle čl. 8 EÚLP. ESLP zdůraznil, 

že EÚLP a Haagská úmluva musí být vykládány ve vzájemném souladu a s ohledem na nejlepší 

zájem dítěte. Z výjimek dle ESLP zároveň vyplývá, že návrat dítěte nemůže být nařizován 

automaticky nebo mechanicky.  

V případě jakékoli z výjimek je však na uvážení soudu státu, do kterého bylo dítě 

neoprávněně uneseno a ve kterém pobývá, zda rozhodne o navrácení dítěte do státu obvyklého 

bydliště před přemístěním. Výjimky se proto nepoužijí automaticky a neukládají soudci 

povinnost odmítnout navrácení dítěte. Soud musí vykládat tyto výjimky striktně z důvodu 

základního principu Úmluvy, který primárně prosazuje návrat dítěte do státu obvyklého 

bydliště dítěte před protiprávním přemístěním.  

Postavení dítěte jako subjektu práv lze v rámci výjimek z principu navracení dětí do státu, 

ze kterého bylo uneseno, tj. ze státu obvyklého bydliště před přemístěním, spatřovat v právu 

dítěte účastnit se rozhodování soudu ohledně jeho navrácení, s odkazem na čl. 13 odst. 2. Dítě 

by tak mělo mít v rámci řízení právo účastnit se a vyjádřit se k danému řízení.  

Úmluva je založená na předpokladu, že okamžitý návrat dítěte je nejlepší pro blaho dítěte. 

Lze tedy předpokládat, že námitka dítěte dle čl. 13 odst. 2, tedy jeho nesouhlas s navrácením, 

je v rozporu s jeho blahem, a to i v případech, kdy tomu tak není. Právo dítěte vyslovit 
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nesouhlas s navrácením je zároveň v rozporu se základním principem Úmluvy, kterým je rychlé 

navrácení dítěte do státu obvyklého bydliště před přemístěním.  

Na první pohled se může zdát, že výjimka obsažená v ustanovení čl. 13 odst. 2 má za cíl 

uznat právo dítěte účastnit se rozhodnutí, které se ho týká, tedy přiznat mu určité právo jako 

subjektu práv, a to i přesto, že Úmluva byla přijata skoro 10 let před přijetím Úmluvy o právech 

dítěte. Avšak jak ve své knize říká Rhona Shuz, z řízení v Haagu vyplývá, že zahrnutí této 

výjimky, která dává dítěti možnost projevit nesouhlas s navrácením, bylo motivováno spíše 

pragmatismem tvůrců Úmluvy než uznáním práva dítěte účastnit se rozhodnutí.198 

Pragmatismus tvůrců Úmluvy lze vysvětlit zájmem tvůrců, aby text Úmluvy byl přijat. Proto 

do textu Úmluvy zařadili i výjimku dle čl. 13 odst. 2 jako „pojistku“ přijetí textu s ohledem na 

v té době počínající proměnu pohledu na dítě v rámci ochrany jeho práv a postupné uznávání 

dítěte jako subjektu práv.  

Při procesu vzniku Úmluvy nebyl stanoven žádný minimální věk, od kterého by se měl 

nesouhlas dítěte s navrácením brát v potaz při rozhodování. Proto existuje v rozhodovací praxi 

soudů nesoulad mezi soudy různých států, ale i soudců v rámci jednoho státu. Dochází tak 

k situacím, kdy například v Německu potvrdil soud názor čtyřletého dítěte, ale v rámci jiných 

jurisdikcích se desetileté děti považují za nedostatečně vyspělé k projevení vlastního názoru.199 

Ustanovení čl. 13 odst. 2 bylo do Úmluvy zahrnuto vzhledem k tomu, že se Úmluva 

vztahuje na děti mladší 16 let, jak je stanoveno v čl. 4: „Úmluva se bude vztahovat na každé 

dítě, které mělo své obvyklé bydliště ve smluvním státě bezprostředně před porušením práva 

péče o ně nebo styku s ním. Úmluvy se nepoužije, pokud dítě dosáhlo věku šestnácti let.“ 

 Bylo by proto obtížné připustit, aby dítě například ve věku čtrnácti let bylo navráceno proti 

své vůli. I přesto, že nebyl dohodnut žádný minimální věk, zdá se, že myšlenka využívání tohoto 

ustanovení byla přijata spíše v souvislosti se staršími teenagery.200 To ostatně ve své výkladové 

zprávě potvrzuje i Perez-Vera. Čl. 30 výkladové zprávy říká, že zařazení výjimky bylo naprosto 

nezbytné právě s ohledem na osobní působnost Úmluvy vztahující se na všechny děti mladší 

šestnácti let. Co se týče této konkrétní výjimky měli tvůrci největší problém shodnout se na 

minimálním věku, od kterého by bylo možné zohledňovat názory dětí. Tvůrci proto došli 

k názoru, že je nejlepší ponechat uplatňování výjimky v rámci čl. 13 odst. 2 na uvážení 
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příslušných vnitrostátních orgánů.201 Dítě proto nemá v rámci soudního rozhodnutí o návratu 

právo veta, jelikož konečné slovo má soud, a jak již bylo řečeno, užití výjimek není 

automatické.202 

ESLP se v rámci stížnosti č. 5443/10 z roku 2014 ve věci Blaga proti Rumunsku 

s uplatněním námitky dle čl. 13 odst. 2 Haagské úmluvy vypořádal následovně. V daném 

případě vzneslo dítě námitku proti návratu do země původu a vnitrostátní soudní orgány 

rozhodly o tom, že je dítě dostatečně rozumově vyspělé k tomu, aby mohlo být k jeho názoru 

přihlíženo. ESLP ale zároveň vyjádřil názor, že čl. 13 odst. 2 Haagské úmluvy a jeho výklad 

v rámci výkladové zprávy Perez-Very nevyžaduje, aby soudy automaticky rozhodly 

podle přání dítěte i když vnitrostátní soud zjistí, že dítě dosáhlo dostatečného stupně rozumové 

a volní vyspělosti k vyjádření svého názoru. ESLP řekl, že i přesto, že dítě má právo vyjádřit 

svůj názor a uplatnit námitku dle čl. 13 odst. 2, nesmí být uplatnění námitky dítětem 

považováno za automatické veto v procesu rozhodování o návratu dítěte. V rámci rozhodování 

o navrácení dítěte je nutné, aby vnitrostátní soudy prozkoumaly i další aspekty konkrétní situace 

daného dítěte před tím, než rozhodnou o případném odmítnutí navrácení dítěte do země původu. 

Lze shrnout, že přesto, že je dítě schopno vyjádřit svou vůli nelze automaticky souhlasit s jeho 

přáním a je třeba, aby soudy v rámci rozhodování zohlednily celkovou situaci dítěte a pouze 

nepřistoupily k vůli dítěte.203  

V dalším rozsudku ESLP, ve věci Rouiller proti Švýcarsku204 rozhodl senát druhé sekce 

ESLP jednomyslně, že nařízením návratu dítěte dle Haagské úmluvy nedošlo k poručení čl. 8 

EÚLP přesto, že děti, především starší dcera ve věku 14 let, vyjádřily přání v nové zemi zůstat. 

Dcera uvedla, že se v nové zemi dobře integrovala a našla si přátele a má dobré školní výsledku 

a zároveň vyjádřila obavu, že návrat do země původu by znamenal, že by musela navštěvovat 

novou školu, kde nikoho nezná. ESLP konstatoval, že vnitrostátní soudy vzaly názor dítěte 

na vědomí. I přesto rozhodl, že Haagská úmluva nedává dětem možnost svobodné volby země, 

ve které budou žít. ESLP uzavřel, že postoj dítěte v projednávané věci nezakládá výjimku 

z povinnosti návratu dle čl. 13 Haagské úmluvy, kterou je nutno vykládat úzce, a proto nedošlo 

k porušení čl. 8 Úmluvy.   
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Dalším problémem, co se týče čl. 13 odst. 2, je určení stupně zralosti dítěte. Zatímco je 

v článku uveden požadavek určitého stupně zralosti dítěte, Úmluva neposkytuje žádnou metodu 

pro stanovení stupně zralosti. V praxi se postup soudců liší, někteří spoléhají na svůj vlastní 

dojem, který z dítěte mají, jiní spoléhají na posudek odborníka, který dítě vyšetřil. Jelikož 

neexistují žádná kritéria pro posuzování zralosti dítěte každá soudce nebo odborník posoudí 

dítě v souladu se svou vlastní koncepcí zralosti.205  

Některé soudy určují míru vyspělosti na základě schopnosti dítěte poskytnout platné 

důvody, proč se nechtějí vrátit. Výjimka obsažená v čl. 13 odst. 2 je prostředkem uplatnění 

práva dítěte na účast, ale pouze pokud jsou soudy připraveny zvážit názor dítěte a využít jeho 

uvážení ohledně nenavrácení do země, ze které bylo přemístěno.  

V praxi však mnoho soudů potenciál čl. 13 odst. 2 nevyužívá, a tak převládá tendence 

soudů vykládat výjimku velmi úzce.  Přesto, že existuje povědomí o právech dětí, obvykle je 

soudy upřednostňován základní princip Úmluvy, který stanovuje povinný návrat dítěte do 

země, ze které bylo protiprávně přemístěno.206 Například v rozsudku Re R (Minors)[1995]207 

bylo rozhodnuto, že děti ve věku šesti a sedmi let byly dostatečně staré a vyspělé na to, aby 

soud při svém rozhodování zohlednil jejich názor, ale zohlednění jejich názoru nemohlo 

převážit základní princip Úmluvy a bylo proto rozhodnuto o jejich návratu do země obvyklého 

bydliště před přemístěním. Podobně v rozsudku White vs Northumberland208 soud výslovně 

upřednostnil základní princip Úmluvy a nařídil návrat jedenáctiletého chlapce, i přesto, že byl 

uznán dostatečně starým a vyzrálým na to, aby byl jeho názor zohledněn.  

Rhona Schuz ve své knize uvádí pro přístup soudů dvě vysvětlení. Zaprvé říká, že někteří 

soudci si stále nejsou vědomi nebo nepřijali za vlastní koncept práv dětí. Zadruhé, i když 

existuje povědomí o právech dětí, obvykle se upřednostňuje základní princip Úmluvy týkající 

se povinného návratu do země obvyklého bydliště před přemístěním z toho důvodu, že výjimka 

obsažená v čl. 13 odst. 2 je vykládána úzce a soudy neřeší rozpor mezi základním principem 

Úmluvy – povinným návratem a na druhé straně právem dítěte na účast v řízení, který by měl 

                                                 
205 SCHUZ, Rhona. The Hague child abduction convention: a critical analysis. Oxford: Hart, 2013. 

Studies in private international law. s. 324. ISBN 978-1-84946-017-0.  
206 Ibid., s. 318. 
207 Re R. (Child Abduction: Acquiescence) [1995] 1 FLR 716. Shrnutí dostupné z: 

https://www.incadat.com/en/case/60. 
208 White v. Northumberland [2006] NZFLR 1105. Shrnutí dostupné z: 

https://www.incadat.com/en/case/902. 
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být řešen vždy, kdy je evidentní, že se dítě nechce do země obvyklého bydliště před 

přemístěním vrátit.209  

Rhona Schuz dále zdůrazňuje, že všeobecně panuje přehnaná obava, že širší výklad 

výjimky v čl. 13 odst. 2 povede k tomu, že možnost nenavrácení dětí v důsledku uplatnění 

námitek dítěte proti navrácení dle čl. 13 odst. 2 se stane pravidlem, spíše než výjimkou. Autorka 

své tvrzení o přehnanosti této obavy vysvětluje na praktických statistikách, kdy říká, že výjimka 

obsažená v čl. 13 odst. 2 se vztahuje jen na velmi malé procento dětí, jelikož se její uplatnění 

nevztahuje na velmi malé děti a velmi zřídka se používá ve vztahu k dětem mladším osmi let. 

Vzhledem k tomu, že zhruba 36 % dětí, ve vztahu k nimž jsou podávány žaloby o 

mezinárodních únosech, jsou ve věku mladší čtyř let a dalších 41 % dětí je ve věku od pěti do 

devíti let, vztahuje se uplatnění výjimky pouze na velmi malý počet případů. Není proto třeba 

obávat se toho, že širší výklad a častější uplatňování výjimky dle čl. 13 odst. 2, tedy větší uznání 

práv dětí účastnit se řízení, by mělo podstatně narušovat základní principy Úmluvy.210 

Lze říci, že Haagská úmluva 1980 tedy výslovně nezakládá právo dítěte být v rámci řízení 

slyšeno. Povinnost vyslechnout dítě, tedy dát mu prostor vyjádřit svůj vlastní názor, právo, 

které, jak bylo prokázáno v kapitole 2 této práce, je zásadní pro přístup k dítěti jako subjektu 

práv, je v rámci Haagské úmluvy 1980 pouze odvozeno ze znění jejího čl. 13 odst. 2. 

O postavení dítěte jako autonomního nositele práv lze v rámci Úmluvy dále polemizovat 

v souvislosti s významem zachování pravidelného a přímého kontaktu dítěte s oběma jeho 

rodiči, což lze považovat za další ze základních principů Úmluvy. Pojetí, že kontakt mezi 

dítětem a jeho rodiči je primárním právem dítěte spíše než právem jeho rodičů, nebo alespoň 

zrovnoprávnění tohoto práva obou stran však dosud nebylo všeobecně přijato, a to přesto, že je 

nutné zacházet s tímto principem jako s právem dítěte, a nejen jako s jedním z aspektů 

nejlepšího zájmu dítěte.211 

Pokud budeme kontakt dítěte s oběma rodiči považovat za právo dítěte, je nutné nalézt 

odpověď na otázku, zdali má dítě, které dosáhlo dostatečného stupně vyspělosti k utváření 

vlastního názoru, právo vzdát se práva na kontakt s oběma rodiči, pokud s takovým kontaktem 

nesouhlasí. Za předpokladu, že utvořený názor daného dítěte je skutečně jeho vlastní a dítě 

k němu nedošlo pouze v důsledku ovlivňování ze strany jednoho z rodičů, lze oprávněně tvrdit, 

že kontakt dítěte s oběma rodiči by neměl být vůči dítěte vynucován proti jeho vůli, i když na 
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něj má rodič oprávněný nárok. Je sporné, jestli vynucený kontakt bude mít pro dítě, případně 

pro rodiče, skutečný přinos. V souvislosti s touto polemikou lze pak různými způsoby vykládat 

i právo dítěte obsažené ve výjimce dle čl. 13 odst. 2.212 

Dále lze zkoumat postavení dítěte v rámci řízení zahájeném za účelem rozhodnutí o jeho 

návratu do země, ze které bylo protiprávně přemístěno. Čl. 12 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte 

říká, že dítěti se má poskytnout: „možnost být vyslyšeno v každém soudním nebo správním 

řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo anebo prostřednictvím zástupce nebo příslušného 

orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního 

zákonodárství.“  

Právo být zastoupen v rámci soudního řízení, jehož je člověk stranou, nebo které má přímý 

dopad na jeho život, je všeobecně uznáváno jako základní lidské právo. V případě dětí bylo toto 

právo tradičně realizováno prostřednictvím jeho rodičů, kteří dítě zastupovali obvykle 

prostřednictvím pověřeného právního zástupce. S postupným uznáváním skutečnosti, že děti 

mají práva nezávislá na svých rodičích a dále s uznáním skutečnosti, že rodiče nemusí být 

schopni přiměřeně zastupovat zájmy svého dítěte došla právní teorie k názoru, že děti mají 

v určitých situacích právo na nezávislé zastoupení.213  

Zde je třeba říct, že právo na vlastní zastoupení dítěte je širším právem než právo dítěte na 

účast v rámci řízení prostřednictvím sdělení vlastního názoru. Zastoupení není pouhým 

způsobem, jak vyslyšet dítě, ale zajišťuje, aby dítě bylo v daném konkrétním řízení zastoupeno 

před soudem přesvědčivým a profesionálním způsobem. Výslech dítěte v rámci řízení, ať už 

přímý nebo nepřímý, sám o sobě nesplňuje jeho právo na zastoupení, jelikož mu neumožňuje 

být účastníkem řízení a nedává mu příležitost, aby jeho postoj byl soudu předložen 

rovnocenným způsobem jako je zajištěno ostatním účastníkům řízení tak, vždy v případě 

rodičů, kteří jsou obvykle zastoupeni advokáty.214 I řádné zastoupení pomáhá zajistit, aby dítě 

bylo vnímáno jako samostatný jedinec, a nikoli pouze jako objekt zájmu svých rodičů nebo 

státu.  

V rámci úpravy mezinárodních únosů je otázka vlastního zastoupení dítěte během 

soudního řízení předmětem konfliktu názorů. Jeden názor je takový, že v rámci soudních řízení 

o mezinárodních únosech není potřeba samostatného zastoupení dítěte, a to z důvodu, že již 

samotná motivace rodiče, která ho vedla k rozhodnutí přemístit nebo zadržet dítě v rámci jiného 
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státu dává soudu jistotu, že daný rodič předloží soudu nejlepší možné důkazy ohledně toho, 

proč je v nejlepším zájmu dítěte, aby bylo rozhodnuto o jeho nenavrácení. Naopak existuje 

názor, že již samotná skutečnost, že v rámci řízení ve skutečnosti nedochází k posuzování 

nejlepšího zájmu dítěte, kdy primárním principem dle Úmluvy, jak je řešeno výše, je navrácení 

dítěte do země obvyklého bydliště před přemístěním, a kdy rodiče a soud se tedy nemusí nutně 

zaměřovat na zájmy dítěte, je naopak třeba jmenovat zástupce, který bude v rámci řízení 

odpovědný za prosazování zájmů dítěte.215  

Od roku 1980, kdy byla Úmluva přijata došlo v rámci teorie práv dětí k znatelnému 

posunu, kdy se zcela proměnil pohled na děti, které jsou v současné době považovány za 

individuální nositele práv.  

Uznání, které zajišťuje Úmluva o právech dítěte, a sice, že děti mají právo podílet se na 

rozhodováních, která ovlivňují jejich život, má na řízení dle Úmluvy zásadní dopad. Především 

s ohledem na čl. 13 odst. 2 Úmluvy je potvrzeno právo dítěte vyjádřené v čl. 12 odst. 1 Úmluvy 

o právech dítěte, a sice že názorům dítěte, které je schopno je samostatně formulovat, je třeba 

s ohledem na jeho věk a vyzrálost věnovat patřičnou pozornost. Tendence soudů nařizovat 

navracení dětí dle základního principu Úmluvy i přesto, že existuje výjimka dle čl. 13 odst. 2 

činí práva dítěte jako autonomního subjektu práv bezvýznamná.  

Většina soudů v rámci řízení o mezinárodních únosech přistupuje k tomuto právu dítěte 

jako subjektu práv stále paternalisticky a tím porušuje toto právo dítěte na účast v rámci 

návratového řízení. Již samotná základní teze, na níž je založený paternalistický přístup, a sice 

že je třeba aby dospělí dělali náročná rozhodnutí za děti, které nejsou schopny se sami 

rozhodovat, je sporná. I přesto, že v obecné rovině dospělí a v konkrétní rovině soudci mají 

z intelektuálního hlediska větší schopnost vzít v úvahu všechny rodinné, kulturní a další 

důsledky rozhodnutí o navrácení dítěte, neznamená to, že názor dítěte, které osobně prožilo 

život s oběma rodiči v obou zemích, není spolehlivější než názor soudce, který rozhoduje na 

základě písemných důkazů a dojmů, které získal v průběhu řízení.216 

Lze říct, že paternalistický přístup podkopává právo dítěte na účast při řízení, tedy jeho 

pozici subjektu práva, jelikož dítě je považováno za dostatečně staré a vyspělé, a tedy se přihlíží 

k jejich názoru, pouze pokud se tento jejich názor a přání shodují s vnímáním dospělých 

(odborníků a soudců) ohledně správnosti rozhodnutí.217 Soud posuzuje zralost dítěte podle toho, 
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zda je názor dítěte v souladu s jeho nejlepším zájmem podle toho, jak je ten vnímán soudcem 

nebo odborníkem. 

Závěrem lze shrnout, že Haagská úmluva 1980 teoreticky k dětem jako k subjektům práv 

přistupuje, v praxi ale výkon jejich práv nezaručuje, a to i přesto, že i s ohledem na Úmluvu o 

právech dítěte je dnes potřeba, aby práva dítěte byla uplatňována jako jeden ze základních 

principů Haagské úmluvy a tím bylo potvrzeno, že v současné době jsou děti považovány za 

samostatné subjekty práv. 

 

3.2 Úprava mezinárodních únosů v rámci nařízení Brusel IIa ve vztahu k 

dítěti jako subjektu práv  
 

I v rámci analýzy nařízení Brusel IIa se práce zaměří na jeho vztah k dítěti jako subjektu 

práv a bude se proto věnovat ustanovením, která upravují mezinárodní únosy dětí a zároveň se 

věnují úpravě práv dětí v rámci řešení takových únosů.   

Bod 17 preambule nařízení říká, že: „V případech neoprávněného odebrání nebo zadržení 

dítěte by mělo být neprodleně zajištěno navrácení dítěte, proto by se měla nadále používat 

Haagská úmluva ze dne 25. října 1980, doplněná ustanoveními tohoto nařízení, zejména 

článkem 11.“218 

V rámci samotného nařízení upravuje vztah k Haagské úmluvě čl. 60, který stanoví 

aplikační přednost nařízení ve vztazích mezi členskými státy. Čl. 60 je dále doplněn čl. 62 

odst. 2: „Úmluvy uvedené v článku 60, zejména Haagská úmluva z roku 1980, jsou i nadále 

účinné mezi členskými státy, které jsou jejich smluvními stranami, v souladu s článkem 60.“219 

Konkrétně se problematikou navracení dětí zabývá zejména čl. 11 nařízení, viz dále v této 

podkapitole, který v odst. 1 říká, že: „v případě, že osoba, orgán nebo jiný subjekt mající právo 

péče o dítě požádá příslušné orgány v členském státě o vydání rozhodnutí na základě Haagské 

úmluvy ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, aby 

dosáhl navrácení dítěte, které bylo neoprávněně odebráno nebo zadrženo v jiném členském 

státě, než v členském státe, ve kterém mělo dítě obvyklé bydliště bezprostředně před 

neoprávněným odebráním nebo zadržením, použijí se odstavce 2 až 8.“220  
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Na základě uvedeného lze shrnout, že nařízení odpovídá v rámci řešení mezinárodních 

únosů dětí režimu nastavenému Haagskou úmluvou 1980, s výjimkami uvedenými v nařízení. 

Nařízení neobsahuje výslovné ustanovení, které by definovalo věk, ve kterém osoba 

přestává být dítětem. Ustanovení nařízení, která se zabývají mezinárodními únosy dětí mají za 

cíl doplňovat Haagskou úmluvu 1980 a musí proto být omezena na děti do 16 let věku. Je tomu 

tak s odkazem na čl. 4 Úmluvy. 

Vztah nařízení k Haagské úmluvě 1996 je stanoven v jeho čl. 61. Lze shrnout, že nařízení 

se plně aplikuje v případech, kdy dítě obvykle pobývá v jiné zemi EU.221 

Co se týče úpravy mezinárodních únosů dětí, nařízení Brusel IIa Haagskou úmluvu 1980 

doplňuje zejména tím, že stanoví pevnější řešení pro případy, kdy je dítě uneseno mezi 

členskými státy. Hmotněprávní rozhodnutí o návratu dítěte je vykonatelné ve všech členských 

státech bez nutnosti prohlášení vykonatelnosti.222  

Nařízení v kapitole IV. (čl. 53-58) dále stanoví spolupráci mezi členskými státy 

prostřednictvím jejich ústředních orgánů. Každý členský stát má povinnost určit ústřední orgán, 

který bude asistovat při uplatňování nařízení. Ústřední orgány mají povinnost sdělovat si 

informace o vnitrostátních právních předpisech a postupech, přijímat opatření ke zlepšování 

uplatňování nařízení a posilovat jejich spolupráci. Ústřední orgány mají spolupracovat tak, aby 

dosáhly cílů nařízení. To zahrnuje shromažďování a výměnu informací ohledně situace, ve 

které se dítě nachází, o všech probíhajících řízeních a rozhodnutích týkajících se dítěte, 

poskytování těchto informací a pomoci držitelů rodičovských práv a povinností při uznávání a 

výkonu rozhodnutí na jejich území, a to zejména v případech mezinárodních únosů dětí. 

Ústřední orgány mají dále být nápomocné v docílení dohody ohledně péče o dítě mezi nositeli 

rodičovské zodpovědnosti, a to zejména pomocí mediace nebo jiných způsobů mimosoudních 

řešení sporů.223 

Pravidla, která doplňují a posilují ustanovení Haagské úmluvy v případech mezinárodních 

únosů dětí mezi členskými státy EU obsahuje zejména čl. 11 nařízení. Tento článek zavádí 

zvláštní postup pro řešení případů mezinárodních únosů dětí, doplňující postup stanovený 

Haagskou úmluvou, s cílem zajistit procesní sjednocení tohoto postupu mezi členskými státy 

EU.  
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Čl. 11 odst. 2 stanoví, že při použití článku 12 a 13 Haagské úmluvy 1980, které stanoví 

základní pravidlo o bezodkladném navrácení dítěte (čl. 12) a výjimky z tohoto pravidla (čl. 13), 

se dítěti zajistí během řízení možnost být vyslechnuto, pokud to není nevhodné vzhledem k jeho 

věku nebo stupni vyspělosti.  

Nařízení tedy výslovně stanoví, že dítě má mít možnost být v rámci řízení o navrácení 

probíhajícím v členském státě, kam bylo dítě neoprávněně přemístěno nebo kde bylo zadrženo, 

vyslechnuto. Precedent tohoto ustanovení lze hledat v čl. 13 odst. 2 Haagské úmluvy 1980, o 

kterém pojednává předchozí podkapitola. Jak ale bylo v předchozí podkapitole ukázáno, 

Úmluva povinnost slyšet dítě v rámci probíhajícího řízení výslovně nestanovuje, tato povinnost 

je pouze implicitně odvozena ze znění čl. 13 odst. 2. Naopak nařízení Brusel IIa povinnost 

slyšet dítě výslovně zdůrazňuje. Nařízení rovněž vyžaduje, aby výkon příkazu k návratu dítěte 

byl podmíněn tím, že dítěti bylo během řízení poskytnuto právo být vyslechnuto, pokud to není 

pro dítě nevhodné.224 Povinnost slyšet dítě se tak neomezuje pouze na případy, kdy je možné 

uplatnit výjimku dle čl. 13 odst. 2 Úmluvy, ale ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení uznává právo 

dítěte na účast na řízeních, která se ho týkají, tedy povinnost vyslechnout dítě je dána pro 

všechny případy kdy soud vyhoví návrhu na vrácení dítěte i kdy návrh zamítne. Toto právo 

vychází z čl. 12 Úmluvy o právech dítěte.225 

Dále se v rámci nařízení zabývá právem dítěte být slyšeno čl. 23. Ten v písm. b) stanoví, 

že rozhodnutí ve věci rodičovské zodpovědnosti se neuzná, jestliže: „bylo rozhodnutí, 

s výjimkou naléhavých případů, vydáno, aniž mohlo dítě využít práva být vyslechnuto, a tím 

byly porušeny základní procesní zásady platné v členském státě, v němž se o uznání žádá.“226 

Dle tohoto ustanovení tedy musí být uznání cizího rozhodnutí, které se týká rodičovské 

zodpovědnosti, odmítnuto, pokud dítě nebylo vyslechnuto, i přesto, že bylo schopno utvářet si 

vlastní názor a neexistovaly naléhavé případy pro jeho nevyslechnutí.227 

Právem dítěte být vyslechnuto se dále zabývají i články 41 a 42 nařízení, které stanoví, že 

neposkytnutí možnosti dítěti být vyslechnuto můžou být důvodem nevynucení určitých typů 

rozsudků, jako je např. příkaz k návratu dítěte vydaný státem původu dle čl. 11 odst. 8.228  

                                                 
224 UBERTAZZI, Benedetta. The hearing of the child in the Brussels IIa Regulation and its Recast 

Proposal. Journal of Private International Law, 2017, 13(3), 568-601. s. 583. ISSN 17441048.  
225 SCHUZ, Rhona. The Hague child abduction convention: a critical analysis. Oxford: Hart, 2013. 

Studies in private international law. s. 22. ISBN 978-1-84946-017-0.  
226 Nařízení Brusel IIa, čl. 23 písm. b). 
227 SCHUZ, Rhona. The Hague child abduction convention: a critical analysis. Oxford: Hart, 2013. 

Studies in private international law. s. 584. ISBN 978-1-84946-017-0.  
228 UBERTAZZI, Benedetta. The hearing of the child in the Brussels IIa Regulation and its Recast 

Proposal. Journal of Private International Law. 2017, 13(3), 568-601. s. 585. ISSN 17441048.  
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Ve věci Joseba Andoni Aquirre Zarraga proti Simone Pelez rozhodoval Soudní dvůr EU 

o přemístění nezletilého dítěte ze Španělska do Německa v rozporu s rozhodnutím o péči dítěte. 

Soudní dvůr se zabýval otázkou, zda německý soud, tedy soud země, do které bylo dítě 

přemístěno může bránit příkazu k výkonu rozhodnutí soudu země původu (španělský soud) 

k navrácení dítěte na základě nevyslechnutí dítěte, tedy porušení čl. 42 odst. 2 písm. a) nařízení 

a čl. 24 Listiny základních práv EU. Dítě v řízení před německým soudem vyjádřilo nesouhlas 

s návratem do země původu. Soudní dvůr vyjádřil názor, že právo dítěte být vyslechnut není 

absolutním právem dítěte, pokud ale soud rozhodne o tom, že výslech je nezbytný, je nutné 

dítěti účinně umožnit vyjádření svého názoru, tedy poskytnout dítěti k dispozici takové právní 

postupy a podmínky, které mu umožní svobodně vyjádřit svůj názor, který musí soud při svém 

rozhodování zohlednit. Soudu členského státu, do kterého bylo dítě přemístěno nepřísluší bránit 

výkonu osvědčeného rozhodnutí, které nařizuje návrat dítěte. Posouzení toho, zda došlo 

k porušení ustanovení čl. 42 a další spadá do výhradní pravomoci státu, ze kterého bylo dítě 

přemístěno. V závěru ovšem soudní dvůr konstatoval: „I za předpokladu, že dítě nedostalo 

příležitost být vyslechnuto, v rozporu s tím, co je uvedeno v osvědčení vydaném na základě 

článku 42 nařízení č. 2201/2003 a v rozporu s ustanoveními daného článku, jakož i se 

základním právem uvedeným v čl. 24 odst.  1 Listiny základních práv Evropské unie, musí být 

dané nařízení vykládáno v tomto smyslu, že soud dožádaného členského státu nemůže bránit 

výkonu osvědčeného rozhodnutí nařizujícího navrácení dítěte přijatého na základě čl. 11 

odst. 8 uvedeného nařízení.“229 

I přesto, že nařízení ustanovuje, v jakých řízeních musí být dítěti dána možnost být 

vyslechnuto a stanovení podmínek, za kterých je to možné, nařízení neupravuje žádná společná 

pravidla pro postup takového výslechu. Bod 19 preambule stanoví: „Výslech dítěte má 

významnou úlohu při používání tohoto nařízení, ačkoli tento nástroj nemá měnit platné 

vnitrostátní postupy.“230 Každý stát tak pro postup výslechu dítěte použije pravidla určená 

vnitrostátním právem.  

I v rámci judikatury mezinárodních únosů dětí lze spatřovat zásadní posun v přístupu 

soudů při rozhodování, které se více zaměřují na dítě. K tomuto vývoji došlo i s postupně se 

zvyšujícím porozuměním významu výslechu dítěte v rámci řešení těchto sporů.  

Je nutné zmínit, že nařízení v bodě 33 preambule zdůrazňuje, že nařízení ctí práva 

zakotvená v Listině základních práv Evropské unie, zejména práva dítěte stanovena v čl. 24 

                                                 
229 Joseba Andoni Aguirre Zarraga proti Simone Pelz, rozsudek SDEU ze dne 22. 12. 2010, ve věci C-

491/10 PPU.  
230 Nařízení Brusel IIa, Preambule, bod 19.  
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Listiny. Nařízení tedy uznává děti za nositele práv a uznává, že jejich právo být vyslechnut je 

základním lidských právem, které je součástí nejlepšího zájmu dítěte.231  

I přesto, že nařízení přistupuje k dětem jako k subjektům práv, což dokazuje zakotvením 

práva dítěte být vyslyšeno, obsahuje nařízení dva hlavní nedostatky. Zaprvé nezdůrazňuje 

význam vyslechnutí dítěte obecně ve všech případech rodičovské zodpovědnosti. Zadruhé 

nesjednocuje vnitrostátní pravidla týkající se postupu výslechu dítěte. Nařízení proto 

nezajišťuje dostatečnou vzájemnou důvěru v soudní rozhodnutí soudů členských stát, uznávání 

a výkon soudních rozhodnutí ani nejlepší zájmy dítěte.  

V roce 2016 tak došlo k vypracování návrhu přepracování nařízení, o kterém pojedná další 

podkapitola, a který je navržen tak, aby tyto nedostatky byly překonány a aby bylo možné 

rozvíjet vzájemnou důvěru v soudní rozhodnutí soudů členských států a lépe chránit nejlepší 

zájmy dítěte.232  

 

3.3 Návrh nařízení rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve 

věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o 

mezinárodních únosech dětí z roku 2016  
 

Návrh ze dne 30. 6. 2016 je přepracováním nařízení Brusel IIa a vznikl na základě 

posouzení použitelnost nařízení Evropskou komisí deset let od počátku jeho účinnosti. 

Evropská komise se při posuzování zaměřila na funkčnost nařízení v praxi a dospěla k závěru, 

že je nutné nařízení upravit. Cílem přepracování nařízení Brusel IIa je lepší ochrana nejlepšího 

zájmu dítěte, a to zjednodušením postupů a zvýšením jejich účinnosti.233 

Ve vztahu k přístupu k dětem jako k nositelům práv, mají navrhované změny za cíl posílit 

práva dítěte (s odkazem na čl. 24 Listiny základních práv EU) a zavést vetší soulad nařízení 

s Úmluvou o právech dítěte, a to užším provázáním nařízení a Úmluvy.234 Nově je tak 

navrhována úprava bodu 12 preambule nařízení, který má být dle návrhu doplněn o znění: 

„Veškeré odkazy na nejlepší zájem dítěte je třeba vykládat ve světle článku 24 Listiny 

základních práv Evropské unie a Úmluvy OSN o právech dítěte ze dne 20.listpadu 1989“235 

                                                 
231 UBERTAZZI, Benedetta. The hearing of the child in the Brussels IIa Regulation and its Recast 

Proposal. Journal of Private International Law. 2017, 13(3), 568-601. s. 581. ISSN 17441048. 
232 Ibid, s. 595.  
233 Důvodová zpráva k Návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí ze dne 30. 6. 2016, 

COM (2016) 411 final, s. 2.  
234 Ibid., s. 11.  
235 Důvodová zpráva k Návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí ze dne 30. 6. 2016, 

COM (2016) 411 final. s. 20. 
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Jak bylo řečeno v předchozí podkapitole, nařízení neobsahuje ustanovení, které by 

definovalo věk dítěte. Nově je proto navrhováno připojit do preambule bod, který věk dítěte 

definuje, ve vztahu k Haagské úmluvě 1980 však ke změně nedojde, jelikož navrhované 

ustanovení říká: „Toto nařízení by mělo být použitelné na všechny děti do věku 18 let, stejně 

jako je tomu v případě Haagské úmluvy ze dne 19. října 1996 o pravomoci orgánů, použitelném 

právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně 

dětí (dále jen „Haagská úmluva z roku 1996“). To by mělo zabránit překrývání s působností 

Haagské úmluvy z 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých, která je použitelná od 

věku 18 let. Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí ze dne 

25. října 1980 (dále jen „Haagská úmluva z roku 1980“) a v důsledku toho také kapitola III 

tohoto nařízení, jíž se řídí používání Haagské úmluvy z roku 1980 ve vztazích mezi členskými 

státy, by měla zůstat použitelná na děti do věku 16 let.“236 

Největší změny přináší návrh ohledně pravidel upravujících ochranu dětí. Návrh tak 

například zavádí nový článek 20, který je v celém rozsahu věnován potřebě vyslechnout dítě, 

respektive právu dítěte vyjádřit svůj názor. Nový článek 20 říká: „Orgány členských států při 

výkonu své příslušnosti podle oddílu 2 této kapitoly zajišťují, aby dítě, které je schopno vytvářet 

vlastní názor, dostalo v průběhu řízení skutečnou a účinnou příležitost se svobodně vyjádřit. 

Orgán přikládá názoru dítěte s ohledem na jeho věk a stupeň vyspělosti náležitý význam a své 

úvahy v rozhodnutí zdokumentuje.“237  

Vnitrostátní soudy členských států tedy nejprve dají dítěti příležitost být vyslechnuto 

v rámci soudního řízení, které se ho týká, pokud je dítě schopné svobodně formulovat a 

vyjadřovat své vlastní názory. Fyzická přítomnost dítěte není vyžadována, v případě potřeby 

lze použít alternativní prostředky, jako např. videokonference. Vnitrostátní soudy mají 

povinnost přiznat názorům dítěte odpovídající váhu v závislosti na jejich věku a vyspělosti a 

následně mají povinnost zaznamenat v rozsudku své rozhodnutí o přiložené závažnosti názoru 

dítěte. Tyto tři povinnosti jsou členským státům uloženy již na základě čl. 24 Listiny základních 

práv EU a čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, což potvrzuje i návrh doplnění znění bodu 19 

preambule nařízení: „Řízení ve věcech rodičovské zodpovědnosti podle tohoto nařízení, jakož i 

řízení o navrácení dítěte podle Haagské úmluvy z roku 1980 by mělo respektovat právo dítěte 

na svobodné vyjadřování jeho názorů. Výslech dítěte v souladu s čl. 24 odst. 1 Listiny 

základních práv Evropské unie a článkem 12 Úmluvy OSN o právech dítěte má významnou 

                                                 
236 Ibid.  
237 Ibid., s. 40.  
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úlohu při používání tohoto nařízení.“238 Bez ohledu na tyto články zůstává však výslech dítěte 

jedou z věcí, ve které existují značné rozdíly v praxi různých států a to natolik, že nevyslyšení 

názoru dítěte je jedním z nejčastějších důvodu pro odmítnutí uznání rozhodnutí. 

Pokud jde o řízení o navrácení dítěte v rámci úpravy mezinárodních únosů dětí, navrhuje 

návrh přepracování nařízení místo stávajícího čl. 11 odst. 2 nový čl. 24, který zní: „Výslech 

dítěte v řízení o navrácení podle Haagské úmluvy z roku 1980.“239, a který odkazuje na nový 

čl. 20, aniž by byla zmiňována podmínka, že dítě bude vyslechnuto během řízení o navrácení 

pokud: „se to nejeví nevhodné vzhledem k jeho věku nebo stupni vyspělosti.“240 

Je však nutné doplnit, že návrh přepracování nařízení nedoplňuje ustanovení o soubor 

minimálních pravidel nebo standardů provedení výslechu dítěte, které by byly společné pro 

všechny členské státy, jelikož návrh doplnění bodu 23 preambule nařízení stanoví, že: „nařízení 

nemá stanovit způsob, jak dítě vyslýchat, například zda vyslýchá soudce osobně nebo zvláště 

proškolený odborní, který o tom následně podá zprávu, či zda je dítě vyslýcháno v jednací síni 

nebo jiném místě.“241 

Změny navržené v návrhu přepracování nařízení Brusel IIa tak nevyřeší všechny slabiny, 

které nynější nařízení obsahuje. Obecná povinnost vyslechnout dítě navržená v novém čl. 20 

návrhu a v dalších ustanoveních, která s tímto článkem souvisí přiměřeným způsobem 

překonává nedostatek nařízení, který spočívá v tom, že nařízení nezdůrazňuje význam 

vyslechnutí dítěte obecně ve všech případech týkajících se rodičovských práv a povinností, ale 

pouze ve vztahu k řízení o navrácení dítěte. Na druhou stranu však návrh přepracování nařízení 

neobsahuje žádný jednotný soubor minimálních norem pro postup výslechu dítěte, a tedy ani 

v návrhu přepracování není vyřešen nedostatek nařízení Brusel IIa spočívající v nedostatečné 

důvěře, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a ochrany nejlepšího zájmu dítěte.242 

 

3.4 Dílčí závěr 

 
Třetí, závěrečná kapitola práce se zabývala dvěma právními normami, které upravují 

mezinárodní únosy dětí a jejich vztahem k postavení dítěte jako subjektu práv. Haagská úmluva 

                                                 
238 Důvodová zpráva k Návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí ze dne 30. 6. 2016, 

COM (2016) 411 final, s. 23.  
239 Ibid, s. 40.  
240 Ibid., s. 41.  
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1980 a nařízení Brusel IIa tak byly zkoumány výlučně s ohledem na jejich úpravu práv dětí, 

tedy s ohledem na jejich přístup k postavení dítěte jako autonomního nositele práv. Závěr třetí 

podkapitoly odpoví na třetí výzkumnou otázku: „Jak je v rámci základních právních norem 

zabývajících se mezinárodními únosy nahlíženo na dítě?“  

Co se týká Haagské úmluvy 1980 lze na otázku odpovědět následovně. Haagská úmluva 

1980 uznává postavení dítěte jako subjektu práv, což je prokazatelné z provázanosti Haagské 

úmluvy 1980 s Úmluvou o právech dítěte, která, jak bylo opakovaně prokázáno, je základní 

mezinárodní právní normou zakotvující práva dětí jako autonomních nositelů práv. S ohledem 

na postavení dítěte jako subjektu práv je nejdůležitějším ustanovením Haagské úmluvy čl. 13 

odst. 2, který upravuje možnost dítěte vznést námitku proti navrácení do země obvyklého 

bydliště před protiprávním přemístěním. Přesto, že Úmluva právo dítěte na účast v řízení, které 

se ho týká díky čl. 13 odst. 2 uznává, je třeba připomenout, že v praxi je soudy upřednostňováno 

dodržování základního principu Úmluvy, kterým je povinný návrat dítěte do země, ze které 

bylo přemístěno. Závěrem je nutné říct, že Úmluva nezakládá obecné právo dítěte vyjádřit 

v rámci řízení svůj názor, toto právo je v rámci Úmluvy pouze odvozeno ze znění výjimky 

z pravidla navracení dítěte, čl. 13 odst. 2. Haagská úmluva tedy k dětem jako k nositelům práv 

přistupuje, úpravou jejich postavení jako subjektů práv se však Úmluva zabývá pouze zcela 

okrajově.  

Na Haagskou úmluvu do jisté míry navazuje i nařízení Brusel IIa, které upravuje pravidla 

pro případy neoprávněného odebrání nebo zadržení dítěte a jeho navrácení mezi členskými 

státy EU. V rámci nařízení Brusel IIa je na dítě nahlíženo jako na subjekt práv. Postavení 

nařízení Brusel IIa vůči dětem lze dovodit jak ze samotných ustanovení nařízení, zejména 

čl. 11 odst. 2, tak z jeho postavení vůči Listině základních práv EU a jeho odkazu na 

čl. 24 Listiny, který děti za nositele práv uznává. Přesto, že nařízení přistupuje k dětem jako 

k autonomním nositelům práv, stejně jako u Haagské úmluvy 1980, i co se týče nařízení je 

praktické dodržování těchto práv dětí zajišťováno nedostatečně. V rámci nařízení je tomu 

především s ohledem na to, že právo dítěte vyjádřit svůj názor v rámci řízení, které se jich 

dotýkají, není zdůrazněno obecně pro všechny případy týkající se rodičovské odpovědnosti, ale 

pouze s odkazem na řízení o navrácení dětí a dále s ohledem na to, že v rámci nařízení 

neexistuje soubor společných pravidel pro výkon práva dítěte být vyslechnuto pro všechny 

členské státy, nařízení tak nezajišťuje možnost vzájemné důvěry v soudní rozhodnutí soudů 

členských států a tedy není dostatečně chráněn nejlepší zájem dítěte.  

Vzhledem k tomu, že návrh přepracování nařízení z roku 2016 vychází z nařízení Brusel 

IIa lze dovodit, že i návrh přepracování přistupuje k dětem jako k subjektům práv. Návrh 
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přepracování má snahu upravit nedostatky nařízení, které se vztahují k právům dětí, kdy 

především představuje nový článek 20, který ukotvuje obecnou povinnost vyslechnout dítě ve 

všech řízeních, která se ho týkají, a to s odkazem na čl. 24 Listiny základních práv EU a čl. 12 

Úmluvy o právech dítěte, což, jak již bylo řečeno, jsou právní normy, které k dětem přistupují 

jako subjektům práv. Ani návrh přepracování nařízení však nezajišťuje dokonalý výkon práv 

dětí jako subjektů práv, kdy návrh přepracování nezahrnuje úpravu jednotného rámce pro 

postup výslechu dětí, tedy v tomto směru nepřepracovává nařízení a neřeší nedostatek nařízení 

spočívající v nemožnosti dostatečné důvěry, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí mezi 

členskými státy, tedy co nejlepší možnou ochranu nejlepšího zájmu dítěte. 

Lze shrnout, že obě právní normy i návrh přepracování nařízení Brusel IIa teoreticky 

přistupují k dětem jako k nositelům práv, avšak výkon práv dětí jako subjektů práv není ani 

jednou ze zkoumaných norem dostatečně zajištěn.  
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ZÁVĚR 

Jak sám název napovídá, cílem práce bylo zanalyzovat ochranu dítěte jako subjektu 

lidských práv v rámci mezinárodní a unijní úpravy mezinárodních únosů. Práce postupovala od 

obecné definice základních pojmů v první kapitole, přes představení základních lidskoprávních 

norem a jejich úpravu ochrany práv dětí v druhé kapitole, až k úpravě konkrétní problematiky 

mezinárodních únosů dětí, které se věnuje především třetí kapitola práce. Pro takto danou 

postupnou analýzu byly stanoveny tři základní výzkumné otázky.  

První kapitola vysvětlila rozdíl ve výkladu pojmů objekt a subjekt jako prvky právního 

vztahu a užití těchto pojmů v rámci úpravy mezinárodního práva a dále se zaměřila na postavení 

člověka jako subjektu mezinárodní ochrany lidských práv a dítěte jako specifické kategorie 

ochrany lidských práv. V závěru první kapitoly byla položena první výzkumná otázka: „V čem 

se zásadně liší pojmy objekt lidských práv a subjekt lidských práv?“ Autorka práce došla 

k závěru, že odpověď na otázku se liší s ohledem na kontext, ve kterém je otázka pokládána. 

V rámci kontextu práv dětí je rozdíl v pojmech dán proměnou nahlížení na dítě, na které bylo 

až do počátku 21. století nahlíženo jako na předmět zájmů rodiny bez vlastních práv. Ve chvíli, 

kdy moderní společnost začala na dítě nahlížet jako na autonomního jednotlivce, došlo ke 

změně postavení dítěte z objektu na subjekt lidských práv. V současné době postavení dítěte 

jako subjektu lidských práv soupeří s paternalistickým přístupem k dětem, v rámci kterého 

přetrvává nahlížení na dítě jako na objekt ochrany a péče.  

Druhá kapitola se zabývala podrobnou analýzou právních norem zabývajících se 

ochranou lidských práv s důrazem na ochranu dítěte jako subjektu lidských práv. V kapitole 

byly postupně představeny jak mezinárodní, tak unijní právní normy obsahující úpravu lidských 

práv. V rámci jejich analýzy se autorka vždy zaměřila prvně na v nich obsaženou úpravu 

ochrany práv dítěte a dále konkrétně na jejich úpravu problematiky mezinárodních únosů dětí. 

První část druhé kapitoly se věnovala stěžejní mezinárodněprávní normě upravující práva 

dítěte – Úmluvě o právech dítěte, kterou představila jako základní rámec ochrany práv dítěte a 

právní normu skrz kterou došlo k ukotvení nahlížení na dítě jako na subjekt lidských práv. 

Kapitola dále představila a zanalyzovala dvě základní unijní právní normy ochrany lidských 

práv – Evropskou úmluvu o lidských právech a Listinu základních práv Evropské unie a v další 

části se kapitola zaměřila na základní právní normy zabývající se mezinárodními únosy dětí, 

které představila před tím, než se jejich podrobné analýze věnovala třetí kapitola práce.  Druhou 

výzkumnou otázku: „Jaké unijní a mezinárodní normy se zabývají ochranou dítěte jako 

subjektu lidských práv a jak tyto právní normy upravují mezinárodní únosy dětí?“ zodpověděla 
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autorka tak, že ochranou dítěte jako subjektu lidských práv se určitým způsobem zabývají 

všechny výše zmíněné právní normy, některé více podrobně, některé okrajově a kontextuálně. 

Co však mají všechny dané normy společné je, že přistupují k dítěti jako k subjektu práv i 

přesto, že autonomie dítěte jako právoplatného subjektu práv je omezována přetrvávajícím 

paternalistickým přístupem k dětem. Autorka práce se proto domnívá, že jeden aspekt 

autonomie dítěte, a sice právo projevit svůj názor, na které kladou důraz i v druhé kapitole 

analyzované právní normy, je třeba s ohledem na přetrvávající paternalismus považovat za 

stěžejní aspekt postavení dítěte jako subjektu práv.  

Závěrečná, třetí kapitola se již zcela konkrétně věnovala analýze dvou základních norem 

upravujících mezinárodní únosy dětí. V první části byla analyzována Haagská úmluva z roku 

1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a v dalších dvou částech pak 

unijní nařízení Brusel IIa a návrh jeho přepracování z roku 2016. Poslední výzkumnou otázku: 

„Jak je v rámci základních právních norem zabývajících se mezinárodními únosy nahlíženo na 

dítě?“ zodpověděla autorka následovně. Obě normy teoreticky uznávají postavení dítěte jako 

subjektu práv, což lze prokázat i z provázanosti daných norem s dalšími mezinárodními a 

unijními lidskoprávními normami, které dítě za subjekt práv považují, výkon práv dětí jako 

subjektů práv však není ani jednou normou dostatečně zajištěn.  

Celkově lze shrnout, že v rámci úpravy ochrany práv dětí je teoreticky na dítě nahlíženo 

jako na subjekt práv. Teoreticky je tak zcela jasně ukotvena pozice dítěte jako subjektu práv a 

jsou mu z této pozice zajištěna práva. Jak však práce ukázala, v praxi stále nebyl překonán 

paternalistický přístup k dětem, z čehož vyplývá, že i přesto, že děti mají teoreticky zaručena 

práva jako subjekty lidských práv, které jsou teoreticky, co se týče ochrany lidských práv, a 

stavěny na stejnou úroveň jako dospělí, prakticky jim výkon těchto práv není umožňován anebo 

k tomuto výkonu není přihlíženo.  

Autorka práce je toho názoru, že pokud má být dětem zaručena ochrana jako subjektům 

lidských práv, je třeba, aby praxe „dohnala“ teorii, byl překonán v praxi stále přetrvávající 

paternalistický přístup a vnitrostátní a mezinárodní autority změnily své nahlížení na děti jako 

na ty, za něž je třeba rozhodovat z důvodu nedostatečného věku nebo volní vyspělosti dětí, 

které pro svou nedostatečnou vyspělost nedokážou s dostatečným vhledem zhodnotit svou 

situaci a učinit tak informované rozhodnutí. Děti mají teoreticky zaručená práva vyjadřovat 

svůj názor, což autorka považuje za stěžejní aspekt autonomie dítěte, v praxi je tento projev 

stále spíše ignorován, i když možná s dobrým úmyslem rozhodnout v nejlepším zájmu dítěte. 

Autorka práce je toho názoru, že dítě v určité fázi vývoje získá dostatečnou rozumovou 

a volní vyspělost k tomu, aby bylo schopné činit autonomní rozhodnutí, ke kterým je třeba 
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přihlížet. Je nutné přistoupit na to, že dítě od určité hranice rozumové a volní vyspělosti umí 

samo rozhodnout o tom, co je v jeho nejlepším zájmu a není třeba, aby za něj tato rozhodnutí 

činili jiní nebo je činili bez ohledu na jeho názor nebo v rozporu s jeho názorem. 
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ABSTRAKT 

Diplomová práce nese název: „Ochrana dítěte jako subjektu lidských práv v rámci mezinárodní 

a unijní úpravy mezinárodních únosů“ a zabývá se postavením dítěte v rámci právních norem 

upravujících lidská práva, práva dětí a mezinárodní únosy dětí. Práce zkoumá, jakým způsobem 

je na dítě nahlíženo, zdali jako na objekt nebo jako na subjekt práv. Práce je rozdělena do tří 

kapitol, kdy je postupně přecházeno od obecného vysvětlení základních pojmů až ke konkrétní 

úpravě postavení dítěte v rámci mezinárodních únosů. První kapitola definuje základní pojmy 

objekt a subjekt lidských práv, analyzuje obecně postavení člověka jako subjektu mezinárodní 

úpravy lidských práv a následně postavení dítěte jako specifické kategorie ochrany lidských 

práv. První kapitola závěrem odpovídá na otázku, v čem se liší pojmy objekt a subjekt lidských 

práv. Druhá kapitola se zabývá právními normami upravujícími ochranu lidských práv 

s důrazem na ochranu dítěte jako subjektu lidských práv. Představené právní normy jsou 

analyzovány z pohledu úpravy práv dětí a mezinárodních únosů. Dále jsou v druhé kapitole 

představeny dvě základní právní normy upravující mezinárodní únosy dětí. Druhá kapitola 

závěrem odpovídá na další otázku a sice jaké unijní a mezinárodní normy se zabývají ochranou 

dítěte jako subjektu lidských práv a jak je v rámci těchto norem upravena problematika 

mezinárodních únosů dětí. Třetí, poslední a zásadní kapitola práce se zaměřuje konkrétně na 

analýzu Haagské úmluvy 1980 a nařízení Brusel IIa, které analyzuje z pohledu jejich úpravy 

postavení dítěte. V třetí kapitole je tedy zkoumáno, jestli je v rámci těchto norem nahlíženo na 

dítě jako na subjekt nebo jako na objekt práv. Práce současně představuje návrh přepracování 

nařízení Brusel IIa a jeho prohloubení úpravy práv dítěte v rámci mezinárodních únosů dětí.  

Práce si klade za cíl představit současné postavení dítěte v rámci úpravy mezinárodních únosů 

dětí a přijít na odpověď na otázku, jestli je dítě spíše objektem nebo subjektem lidských práv.  

 

 
Klíčová slova: dítě, subjekt lidských práv, mezinárodní únos dítěte 
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ABSTRACT 

The diploma thesis is entitled “Protection of a child as a subject of human rights within the 

scope of international and European Union regulation of international abductions” and deals 

with the position of a child within the legal norms governing human rights, children’s rights 

and international child abductions. The thesis examines how a child is viewed, whereas as an 

object or as a subject of rights. The thesis is divided into three chapters, which gradually move 

from a general explanation of the basic concepts to the specific regulation of the child’s position 

within the framework of international child abductions. The first chapter defines the basic 

concepts of the object and subject of human rights, generally analyses the position of a man as 

a subject of international human rights regulation and subsequently the position of a child as a 

specific category of human rights protection. Finally, the first chapter answers the question of 

how the concepts of object and subject of human rights differ. The second chapter deals with 

the legal standards governing the protection of human rights with the emphasis on the protection 

of the child as a human rights subject. The presented legal standards are analysed from the 

perspective of the regulation of children’s rights and international child abduction. The second 

chapter also introduces two legal norms governing the international child abduction. Finally, 

the second chapter answers the next question, namely which EU and international standards 

deal with the protection of the child as a human rights subject and how the issue of international 

child abduction is regulated within those legal norms. The third, last and key chapter of the 

thesis focuses specifically on the analysis of the 1980 Hague Convention and the Brussels II 

bis Regulation, which are being analysed in terms of how they regulate the position of a child. 

The third chapter therefore examines whether the child is treated as an entity or as an object of 

rights within these legal norms. The thesis also presents a proposal to recast the Brussel II bis 

Regulation and its deepening of regulation of children’s rights within the international child 

abduction cases. The aim of the thesis is to present the current position of the child within the 

framework of international child abductions and to answer the question whether a child is rather 

an object or a subject of human rights.  

 

Key words: child, subject of human rights, international child abduction  
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