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Anotace 

Bakalářská práce „Práce dětí z asijských komunit v České republice“ 

se na základě konkrétních příběhů zabývá situací dětí původem z Vietnamu 

a Číny, které po dokončení povinné školní docházky začaly v České republice 

pracovat, a to mimo pracovněprávní vztah, v rozsahu 10–11 hodin denně, 6 dní 

v týdnu. Pokouší se zasadit jejich situaci jednak do právního rámce tvořeného 

mezinárodními lidskoprávními dokumenty i českou legislativou, jednak 

do širšího kontextu sociálního a kulturního prostředí, ze kterého pocházejí. 

Zaměřuje se zejména na otázky týkající se práva dětí na zvláštní ochranu 

a péči, na vzdělání a přípravu k povolání, na ochranu před pracovním 

vykořisťováním apod., ale také na vztah mezi právy a povinnostmi v právním 

a sociálním státě. Práce se zamýšlí nad tím, kdo nese za vzniklou situaci dětí 

zodpovědnost a pokouší se nalézt směr uvažování, který by mohl alespoň 

částečně pomoci podobným případům předcházet. 

Klíčová slova 

dětská práce, zaměstnávání, asijské komunity, právo na vzdělání a přípravu 

k povolání, zranitelnost a schopnost aktivního působení dětí  

 

Summary 

The bachelor's thesis “Employment of children from Asian communities in the 

Czech Republic“ deals with the situation of particular children of Vietnamese 

and Chinese origin in the Czech Republic, who started to work here after 

completing their compulsory education: without any working contract, 10–11 

hours a day, 6 days a week. The thesis tries to specify the appropriate legal 

frame for their situation, as well as to contextualize it with regards to social and 

cultural background of the children. It focuses mainly on questions related to 

the right of children to particular protection and care, to education and 

vocational guidance, to protection from labour exploitation, etc. It also deals 

with the relation between rights and obligations in a legal and social state. 

The thesis reflects upon the responsibility for the situation of the children, 

and tries to find a direction that could help to avoid similar cases in future. 

Keywords 

child labour, employment, Asian communities, right to education 

and vocational guidance, vulnerability and agency of children 
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Úvod 

V České republice žije v současné době přibližně 550 tisíc cizinců s pobytem 

delším než 12 měsíců,
1
 tedy 5,1% veškerého obyvatelstva ČR.

2
 Z toho 316 tisíc 

tvoří cizinci ze třetích zemí, přičemž nejčastěji zastoupenými zeměmi jsou 

Ukrajina, Vietnam, Rusko, Mongolsko, USA a Čína.
3
 Z tohoto počtu spadá 

kolem 57 tisíc do věkové kategorie 0–14 let a 17 tisíc do kategorie 15–19 let.
4
 

Z přibližně 258 tisíc zaměstnaných cizinců ze třetích zemí vlastní kolem 

20% živnostenské oprávnění, v případě cizinců pocházejících z Vietnamu 

je to však více než 60%.
5
 

Již z pouhého pozorování v každodenním životě je zřejmé, že mezi typické 

oblasti, ve kterých pracují mnozí cizinci asijského původu, patří maloobchodní 

prodej (viz např. fenomén vietnamských večerek
6
) či stravování a pohostinství

7
 

(asijská bistra a restaurace různého druhu). Častěji než v českých 

provozovnách je zde možné vidět s pracovníky také pomáhající děti, mnohdy 

ještě školou povinné. Z neformálních rozhovorů přibližně s deseti z nich vím, 

že některé pomáhají jen příležitostně, s jinými se však počítá pracovně 

pravidelně a nemalou měrou, často na úkor možnosti zapojit se do jiných 

činností běžných pro děti jejich věku (zájmové kroužky aj.).
8
 Některé dostávají 

za svoji práci finanční odměnu, jiné ne. 

Otevírá to mnoho různých otázek. Jedná se o pouhou výpomoc dětí rodině 

či „jinak blízké osobě“ (kamarádce, maminčinu šéfovi…), nebo jde o projev 

                                                
1 Údaj k 31. 12. 2018, Český statistický úřad, Cizinci v ČR – 2019, 290027190101.xlsx 
2 Tamtéž, 290027190105.xlsx 
3 Tamtéž, 290027190101.xlsx: Ukrajina (cca 129 tisíc), Vietnam (cca 61 tisíc), Rusko 

(cca 34 tisíc), Mongolsko (cca 9 tisíc), USA (cca 7 tisíc) a Čína (cca 7 tisíc) 
4 Tamtéž, 290027190108.xlsx 
5 Tamtéž, 290027190302.xlsx 
6 ČTK, iDNES.cz, 8. 10 2019  
7 Srov. též Český statistický úřad, Cizinci v ČR – 2019, soubor 290027190309.xlsx 
8 Nedostatek času na volnočasové aktivity z důvodu pracovní vytíženosti konstatují zejména 

u vietnamských dětí i některé výzkumy – viz Schebelle, Kubát a Bareš, 2018, s. 45 
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„dětské práce“? Je takové trávení volného času pro děti „vhodné“? Vždyť děti 

mají právo na odpočinek a volný čas.
9
 Nebo je takové zapojení dětí, s ohledem 

na jejich kulturu, naopak žádoucí a nezbytné v procesu jejich socializace 

do očekávaných společenských rolí, zodpovědností a povinností? Analogií 

by mohlo být zapojování dětí do domácích prací, jež se ukazuje klíčové 

v procesu socializace do rodinných rolí.
10

 Pojetí soukromého a veřejného 

prostoru,
11

 rodiny a příbuzenských vztahů,
12

 práce a volného času
13

 a mnoho 

dalšího je totiž kulturně podmíněné. Je tedy snad pracovní zapojení uvažovaných 

dětí ve výdělečných činnostech dané pouze rozdílnou kulturou či jiným chápáním 

práce, a tedy realizovaným právem zákonných zástupců na výchovu dítěte 

směřující k posilování úcty ke svým rodičům, své vlastní kultuře a hodnotám?
14

 

Ve své bakalářské práci ponechám většinu těchto otázek stranou a zaměřím 

se pouze na jednu úzkou kategorii dětí, které možná na první pohled 

ani nepostřehneme. Jedná se o děti mladší 18 let,
15

 které již ukončily školní 

docházku a začaly pracovat naplno. Například v nehtových studiích 

či restauracích. Bez smlouvy, bez pojištění, 6 dní v týdnu, 10–11 hodin denně. 

Práce to nemusí být až tak těžká, přesto je zjevné, že neodpovídá zákonným 

požadavkům. Cílem mojí práce je upozornit, že takovéto děti existují, zamyslet 

se nad jejich postavením a zasadit je do právního rámce i širšího kontextu, 

případně se pokusit nalézt možný směr uvažování, který by mohl alespoň 

částečně pomoci podobným případům předcházet. 

                                                
9 Srov. Úmluva o právech dítěte, čl. 13 
10 Srov. Klein, Graesch, Izquierdo, 2009: Domácí práce mohou být různého rozsahu, 

v některých případech je na jejich řádné vykonávání vázaná též finanční odměna – kapesné. 
11  Srov. Squires, 2003 dichotomie veřejného a soukromého jako výsledek západního myšlení; 

též Matoušek, Pazlarová, 2014, s. 76–77 pojetí domova jako místa odděleného od veřejného 

(pracovního) prostoru 
12  Srov. Murphy, 1998 
13  Srov. Duffková, 2014 
14  Srov. Úmluva o právech dítěte, čl. 29 odst. 1 písm. c) 
15  Za dítě označuji v této práci jedince mladší 18 let, a to v souladu s čl. 1 Úmluvy o právech 

dítěte a § 2 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí  
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Ve své bakalářské práci budu vycházet z konkrétního příběhu a jemu 

podobných, se kterými jsem se osobně setkala. Nevylučuji možnost, že se daná 

situace týká relativně malého počtu dětí, což může vyplývat i ze samé podstaty 

věci. Povinnou školní docházku totiž děti obecně dokončí zpravidla ve věku 

15 až 17 let,
16

 do dosažení zletilosti tedy zbývá poměrně krátké období.
17

 

Přesto považuji za důležité se nad touto kategorií zamyslet, protože spadá 

do onoho klíčového období přechodu z dětství do dospělosti, které může 

významně formovat i postoj těchto dětí k jejich právům a povinnostem 

vzhledem k České republice v pozdějším věku.
18

  

Pro název bakalářské práce jsem záměrně zvolila poněkud široký pojem 

„asijské komunity“, neboť cílem mojí práce není zkoumat, zda se tento jev 

vyskytuje více u té či oné skupiny. Případy, s nimiž jsem se setkala, se týkaly 

dětí s kořeny sahajícími do dvou různých asijských zemí, konkrétně Vietnamu 

a Číny, které se v České republice pohybovaly převážně v prostředí lidí téhož 

původu (s výjimkou školních aktivit či integračních programů zaměřených 

na žáky a studenty) a v takovémto prostředí začaly také pracovat. V tomto 

velmi obecném smyslu používám i pojem komunita, neboť dle nejširší definice 

„komunitou může také být skupina lidí, kteří žijí nebo pracují společně“.
19

                                                
16  Srov. Školský zákon (561/2004 Sb.), § 36 odst. 1 a 3 
17  V ČR se zletilosti nabývá dovršením 18. roku věku, viz Občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 30  
18  V období mezi 15. a 18. rokem nabývá fyzická osoba v České republice většiny práv 

a povinností, zároveň k ní však právo přistupuje jinak než k dospělým osobám, zejména 

ve snaze zajištění vyšší ochrany, srov. Kornel, 2010 
19  Wikipedie, heslo Komunita 
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1 Popis výchozí situace 

Ve své bakalářské práci vycházím z příběhů, se kterými jsem se sama setkala. 

Protože jich není mnoho, zvažovala jsem v počátcích, že bych se nejprve 

pokusila zmapovat reálný rozsah tohoto problému, a kontaktovala jsem několik 

organizací či odborníků s prosbou o nasměrování. Téma jsem formulovala takto: 

„V práci bych ráda postihla situaci dětí, které již během povinné školní docházky 

po odpoledních či víkendech pravidelně pracují např. v restauracích, samozřejmě 

mimo pracovněprávní vztah, stejně jako dětí, které po dokončení základní 

školy začnou bez smluv (a bez pojištění) pracovat v různých nehtových studiích 

apod. V praxi znám tyto případy zejména u dětí původem z Vietnamu či Číny.“ 

Zjistila jsem, že takto podané téma vzbuzuje živý zájem a zároveň jsem byla 

směřována k problematice pracovního vykořisťování. Vedle odkazu na různé 

cizinecké organizace mi bylo ve většině případů doporučeno kontaktovat také 

organizaci La Strada či Diakonii, neboť ony se zabývají obchodem s lidmi. 

O tomto scénáři jsem původně neuvažovala. Zároveň jsem byla upozorněna, 

že specificky tou věkovou kategorií, o kterou mám zájem, se v České republice 

dosud patrně nikdo nezabýval. Uvědomila jsem si, že už jen poctivé zmapování 

rozsahu problému se vším, co v sobě může skrývat, by přesáhlo možnosti 

bakalářské práce. Proto jsem se rozhodla zaměřit se v práci pouze na situaci dětí, 

které již dokončily školní docházku, a rozpracovat ji teoreticky na základě 

oněch příběhů, které znám. Jsem si vědoma rizika, že při takovémto přístupu 

může snadněji dojít k subjektivnímu podání, nicméně jak říká Rádl, fakta 

ze sociálního života „nejsou konstatování toho, co jest, nýbrž je to zároveň slib 

toho, co bude, vůle k tomu, co má být“ a na rozdíl od přírodních věd zde „závisí 

vše na stanovisku, tj. na tom, jak je vědec osobně na faktu účasten.“
20

 

                                                
20  Rádl, 1998, s. 15, dále též: „To neznamená, že (vědec) zkresluje data subjektivně: 

je to jejich elementární vlastností, že nemohou být jinak podána než jako slib, že znamenají 

zároveň, co vědec zamýšlí, co pokládá za potřebné, co od budoucnosti očekává.“ 
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1.1 Příklad z praxe 

K vybrání tématu bakalářské práce mě přiměl zejména následující příběh, 

jehož vývoj jsem mohla delší období sledovat.
21

 Dítě, které se narodilo 

ve Vietnamu, vyrůstalo ve své zemi s rodiči do věku šesti let. Poté, co jeho 

rodiče odjeli do České republiky, bydlelo dál u příbuzných. V jeho 13 letech 

si je rodiče vzali k sobě do České republiky, kde mezi tím získali trvalý pobyt 

a narodil se jim další potomek. Dítě tedy po příjezdu dostalo povolení k trvalému 

pobytu za účelem sloučení rodiny. Učení na základní škole zvládalo obstojně, 

uvážíme-li velikou rozdílnost jazyků.
22

 V 9. třídě bylo s rodiči domluveno, 

že na základní škole ještě rok zůstane a zopakuje si 9. třídu, aby mělo možnost 

zlepšit si znalost češtiny a přihlásit se další rok případně na střední školu 

alespoň učňovského zaměření. Ke konci prázdnin však otec rozhodl, že místo 

toho začne pracovat v jednom z nehtových studií. Ve škole muselo říct, 

že nenastoupí, protože odjíždí na nějakou dobu zpět do Vietnamu.  

Ve svých 15 letech tedy dítě začalo pracovat v jednom z nehtových studií. 

Do práce chodilo 6 dní v týdnu, na celou otevírací dobu studia, což znamená 

od 9 do 20 hodin, v neděli od 10 hodin. V domluvených případech mohlo přijít 

o něco později, v jiných případech naopak zůstávalo déle, aby pomohlo 

s úklidem studia apod. Volný den v týdnu nebyl pevně daný, navíc se jako celé 

volné dny někdy započítávaly i jen půldny, které potřebovalo například 

na vyřízení administrativních věcí. Prvních několik měsíců nedostávalo plat, 

neboť se teprve zaučovalo. Pracovní smlouvu nemělo, uvádělo jen, 

že podepsalo s majitelem „brigádu“, aby on měl „papír pro kontrolu“. Kopii 

této dohody však nedostalo. Bylo přesvědčeno, že je to tak správně, protože 

je ještě dítě a nemůže pracovat. Mělo jakési povědomí o tom, že existuje něco 

                                                
21  Dítěti, jehož příběh zde uvádím, je v době sepsání této práce již 18 let a s použitím příběhu 

v této stručné podobě dalo informovaný souhlas. 
22  K velké rozdílnosti češtiny a vietnamštiny viz Černík a kol., 2006, s. 48–54 
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jako „dětská práce“. Na informaci, že když dokončilo povinnou školní 

docházku, pracovat již může, jen méně hodin a ve více „chráněném režimu“, 

a mělo by si zajistit alespoň nějakou smlouvu, i proto, aby mohlo jednou 

doložit, co dělalo po škole, až si třeba bude hledat jinou práci, odpovídalo: 

„U nás nepotřebuji.“ Během 2,5 let do své plnoletosti vystřídalo 4 nehtová 

studia ve velmi podobném režimu. Poslední studia si již vybíralo samo, 

aby mělo hodného šéfa či šéfku apod. Kromě prvního případu nepodepisovalo 

v žádném dalším studiu žádnou dohodu ani pro zaměstnavatele. Zpravidla 

kolem Vánoc či Nového roku mohlo mít také více volných dnů. 

Dítě mělo matnou představu o tom, že až mu bude 18 let, mělo by začít platit 

daně, aby mohlo samo žádat o trvalý pobyt, ale bylo přesvědčené, že do té doby 

nic platit nemusí a nemá. Koncept sociálního pojištění mu byl nesrozumitelný.
23

 

 Co se týče povinného zdravotního pojištění, bylo přesvědčené, že když má 

trvalý pobyt, platí za ně pojištění do 18 let stát. Po vysvětlení, že tomu tak 

po ukončení studia už není a že jestliže za ně neodvádí zdravotní pojištění 

zaměstnavatel, je potřeba, aby šlo buď na úřad práce, nebo si platilo pojištění 

samo, se zeptalo doma. Dovědělo se, že je to nesmysl, že za ně pojištění platí 

stát a že rodiče za ně teď nic platit nebudou. Samo výplatu v té době ještě 

nedostávalo, takže si pojištění samo platit nemohlo, nehledě k tomu, že rodiče 

byli ve svém tvrzení přesvědčiví. Teprve když o rok a čtvrt později ztratilo 

doklady, dostalo se při vyřizování nových také na Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnu. Tam je měli registrované stále mezi žáky plnícími povinnou školní 

docházku. Vzhledem k jeho věku požádali o doložení potvrzení o stávajícím 

studiu nebo doklad o ukončení posledního vzdělání, aby si je mohli přeřadit 

do správné kategorie. Doložilo vysvědčení ze základní školy. Vyměřili mu 

nedoplatek na pojistném a penále, v celkové výši kolem 25 000,- Kč. 

                                                
23  Srov. Černík a kol., 2006, s. 22: „Ve Vietnamu neexistuje sociální zabezpečení a rodiče jsou 

ve stáří odkázáni na péči svých dětí.“  
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Korespondence ze strany pojišťovny přicházela na jeho jméno, chtěli po něm 

však, aby se k zaplacení nedoplatku dostavilo se svým zákonným zástupcem. 

Ten mu ale stále tvrdil, že je to nesmysl, že s ním nikam nepůjde a že jestli ono 

samo něco zaplatí, je hloupé. Dluh se dítěti nakonec podařilo zaplatit 

a pojištění si dál již platilo samo. 

Dítě od určité doby předpokládalo, že v 18 letech dostane pracovní smlouvu, 

protože už nebude dítě. Toto jeho očekávání se nenaplnilo. Se svojí prací není 

příliš spokojené, vzhledem k nedostatku času mu také chybí možnost osobního 

kontaktu s vrstevníky, ale říká: „Když nedělám toto, co dělám?“ Sní o tom, 

že jednou vydělá hodně peněz, protože podle jeho slov „peníze jsou základ“. 

Ze svojí výplaty přispívá rodičům podstatnou částkou na společnou domácnost.  

 

1.2 Podobné příklady 

Podobných pracovních příběhů dětí po základní škole, nebo alespoň jejich 

útržků, znám pět. Nutno však podotknout, že se nejedná o náhodný výběr. 

Další tři z nich jsou svázané s příběhem dítěte, který jsem popsala podrobněji. 

V jednom případě se jedná o dítě z Číny a práci v restauračním zařízení, 

nicméně v podobném časovém rozsahu a za podobných podmínek. Skutečnost, 

že pracují bez smlouvy a tolik hodin, považují tyto děti za normální. Jiné z nich 

na můj návrh, že by mělo zkusit poprosit o smlouvu, jasně a bezelstně 

odpovědělo: „U nás se smlouvy nedělají.“ 

U dvou dětí vím, že se pro práci místo možnosti dalšího studia po základní 

škole rozhodly samy, ačkoliv jejich rodiče další studium podporovali. 

Důvodem byla náročnost studia a též touha začít pravidelně vydělávat. 

Jedno z dětí bylo upřímně přesvědčené o tom, že když bude pracovat 6 dní 

v týdnu 10–12 hodin denně, našetří si za 2–3 roky dost peněz, aby si mohlo 
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otevřít vlastní kavárnu. Představu o tom, co vše kavárna obnáší, nemělo. Jedno 

z dětí na střední školu po základní škole nastoupilo, ale brzy odešlo. 

O některých z těchto dětí vím, že měly v České republice trvalý pobyt. 

Minimálně u třech z nich přišla Všeobecná zdravotní pojišťovna ještě před 

dosažením zletilosti na to, že za ně není placené povinné zdravotní pojištění, 

a to buď na základě dětmi blíže nespecifikované kontroly, nebo v jednom 

případě krátce po předčasném odchodu ze střední školy. 

Minimálně s jedním dítětem byl po dosažení 18 let sice uzavřený jakýsi 

druh smlouvy či dohody o práci, fakticky však se stejným rozsahem pracovní 

doby a za stejných podmínek jako dosud. Minimálně jedno si v dospělosti 

plánovalo zařídit živnostenský list, aby mohlo dělat dál práci, kterou dělalo 

dosud.  

Ačkoliv nevylučuji možnost, že se jedná spíše o ojedinělé případy, 

skutečnost, že já sama znám více než jeden příběh dětí po základní škole 

s podobnými prvky, podporuje snahu reflektovat situaci těchto dětí. Uvedené 

příběhy v žádném případě nechtějí „ukazovat prstem“ nebo vyvolat zvýšené 

kontroly či represe, jejichž důsledky by ve finále dopadly znovu na tyto děti, 

spíše chtějí být pozváním k zamyšlení, co je vlastně v příbězích těchto dětí 

nesprávně a co by bylo možné udělat jinak, aby se děti do podobné situace 

nedostávaly.
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2 Právní rámec 

Pro zasazení příběhu dětí do právního rámce budu uvažovat v rovině 

mezinárodního práva i české legislativy. Zaměřím se přitom zejména 

na postavení dítěte, jeho pracovní podmínky, práva a povinnosti. Nejprve v této 

kapitole představím právní oblasti a dokumenty, které by mohly být 

pro uvažovaný případ dětí relevantní, aniž bych se snažila o jejich 

vyčerpávající přehled, poté se v následující kapitole i v tomto kontextu 

zamyslím nad situací daných dětí. 

 

2.1 Vztah mezinárodního a národního práva 

Základním a nejvyšším pramenem českého národního práva je Ústava. 

V ní je také určen vztah vnitrostátního právního řádu a mezinárodního práva 

veřejného.
24

 Česká republika se ve své Ústavě zavazuje dodržovat závazky 

vyplývající z mezinárodního práva
25

 a dále mj. stanoví, že mezinárodní smlouvy, 

ratifikované Českou republikou se souhlasem Parlamentu ČR, jsou součástí 

českého právního řádu. Takto ratifikované mezinárodní smlouvy mají přitom 

přednost před zákonem tam, kde by zákon stanovil něco jiného, než mezinárodní 

smlouva.
26

 Ústava také umožňuje, aby některé pravomoci orgánů České republiky 

byly přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.
27

 Tím je například 

umožněno členství České republiky v Evropské unii,
28

 neboť z něj pro Českou 

republiku vyplývají mezinárodní závazky kvalitativně odlišného typu.
29

  

 

                                                
24  Srov. Janků a kol., 2016, s. 61nn; též Malenovský, 2008, s. 464-476 
25  Ústava České republiky, čl. 1 odst. 2  
26  Tamtéž, čl. 10 
27  Tamtéž, čl. 10a odst. 1 
28  Malenovský, 2008, s. 473 
29  Srov. Janků a kol., 2016, s. 6 
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2.2 Mezinárodní právo 

 Mezinárodní právo lze definovat jako „soubor právních norem, které 

zajišťují mírovou existenci a plynulý vývoj mezinárodního společenství.“
30

 

Jedním z jeho cílů je též ochrana lidských práv.
31

 Prvním mezinárodním 

dokumentem v této oblasti je Všeobecná deklarace lidských práv vyhlášená 

Valným shromážděním Organizace spojených národů roku 1948.
32

 Již v této 

deklaraci Spojené národy mj. prohlásily, že dětství má nárok na zvláštní péči 

a pomoc.
33

 Všeobecná deklarace je právně nezávazným dokumentem, který má 

spíše politický charakter, podle některých teoretiků však postupem času 

některé normy obsažené v deklaraci nabyly právní závaznosti na základě 

zvykového práva.
34

 Základní myšlenkou lidských práv není ani tak přinést 

specifickou sadu pozitivních nároků jednotlivce, jako spíše zajistit, 

aby jednotlivci a menšinové skupiny byly uznány za příslušníky téhož 

morálního a občanského světa jako majorita.
35

 Řečeno též jinak, na lidská 

práva je dobré pohlížet nikoli jako na práva má, ale práva těch druhých, a tedy 

jako mou a naši povinnost.
36

  

Aby byla zajištěna možnost vykonavatelnosti a kontrola dodržování 

lidských práv, přijala OSN roku 1966 dva závazné pakty: Mezinárodní pakt 

o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech.
37

 Z těchto paktů vyplývají pro smluvní státy 

konkrétní závazky. Velmi zjednodušeně lze říci, že zatímco v Mezinárodním 

                                                
30  Malenovský, 2008, s. 15 
31  Tamtéž, s. 31 
32  Tomeš, 2010, s. 144 
33  Universal Declaration of Human Rights, čl. 25 
34  Brander a kol., 2006, s. 297  
35  Williams, 2012 
36  Sokol, 2016 
37  Tomeš, 2010, s. 147; V Československé socialistické republice vešly oba pakty v platnost 

roku 1976, a to Vyhláškou č. 120/1976 Sb. ze dne 10. 5. 1976 Vyhláška ministra 

zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech 

a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
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paktu o občanských a politických právech jsou uváděna ta lidská práva, která 

mají státy za úkol respektovat a zajistit je všem jedincům na jejich území 

a která podléhají okamžité realizaci, pro práva vymezená v Mezinárodním paktu 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech je typická jejich postupná 

realizace a vědomí, že cíl některých z těchto práv je dokonce nedosažitelný.
38

 

Nicméně státy se v tomto paktu zavazují podniknout kroky k postupnému 

dosažení plného uskutečnění práv při maximálním využití svých zdrojů.
39

 Mezi 

práva uváděná v tomto paktu patří například právo na práci, vč. její svobodné 

volby, právo na uspokojivé a spravedlivé pracovní podmínky, vč. spravedlivé 

odměny umožňující slušný život, bezpečných a zdravotně nezávadných 

pracovních podmínek, práva na odpočinek a zotavení, práva na pravidelnou 

placenou dovolenou, jakož i na odměnu ve dnech veřejných svátků či rozumné 

vymezení pracovní doby.
40

 V paktu je rovněž uvedeno právo na sociální 

zabezpečení, vč. práva na sociální pojištění.
41

 Právo na zvláštní ochranu 

a pomoc je přiznáno zejména rodinám s nezaopatřenými dětmi, matkám 

v přiměřené době před i po porodu a všem dětem a mladistvým.
42

 Děti by měly 

být chráněny před hospodářským a sociálním vykořisťováním, trestné by mělo 

být jejich zaměstnávání prací, která by škodila jejich morálce, normálnímu 

vývoji, zdraví či byla nebezpečná jejich životu. Zakázána by měla být také 

námezdní práce dětí pod určitou věkovou hranici stanovenou příslušným 

státem.
43

 V paktu je uváděno rovněž právo na vzdělání, kam spadá mj. povinné 

a svobodně přístupné základní vzdělání, postupné zpřístupňování vyšších 

stupňů vzdělání, rozvoj školského systému, ale i právo rodičů zvolit 

                                                
38  Matiaško, 2014, s. 12–13 
39  Tamtéž, s. 13 
40 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (Vyhláška 

č. 120/1976 Sb.), čl. 6 a čl. 7 
41  Tamtéž, čl. 9 
42  Tamtéž, čl. 10 
43  Tamtéž, čl. 10 odst. 3 
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pro své děti vzdělání a zajišťovat jejich výchovu ve shodě se svým vlastním 

náboženským a morálním přesvědčením.
44

 

Ve snaze kodifikovat lidská práva byly postupně přijímány další 

mezinárodní dokumenty, a to i pro specifické skupiny osob. Základním 

dokumentem vymezujícím práva dítěte je Úmluva o právech dítěte přijatá 

Valným shromážděním OSN roku 1989.
45

 Česká republika se stala smluvní 

stranou této smlouvy ke dni svého vzniku, tedy k 1. lednu 1993
46

 coby 

nástupnický stát ČSFR.
47

 Úmluva staví na čtyřech hlavních principech, které 

mají formovat postoj k dítěti: princip nediskriminace, právo na ochranu, právo 

na přežití a rozvoj, právo na participaci či zohlednění názoru dětí.
48

 

Mezi konkrétní práva dítěte stanovaná tímto dokumentem, která by mohla 

být relevantní pro případy uvažované v mojí bakalářské práci, patří mimo jiné 

právo dítěte na vzdělání,
49

 právo na odpočinek a volný čas, účast na hře 

a oddechové činnosti odpovídající jeho věku,
50

 právo na ochranu před 

hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním práce, která pro ně může 

být nebezpečná nebo bránit jeho vzdělávání.
51

 Komentáře k Úmluvě o právech 

dítěte však zároveň upozorňují, že požadovaná ochrana dětí před pracovním 

vykořisťováním neznamená, že by rodiče nemohli po svých dětech požadovat 

pomoc s domácími pracemi, případně pomoc v jejich podnikání či na rodinné 

farmě. Zadávané činnosti ale musí být pro děti bezpečné a odpovídat jejich 

                                                
44  Tamtéž, čl. 13 
45  United Nations Treaty Collections, Convention on the Rights of the Child; srov. též Tomeš, 

2010, s. 152: Úmluva o právech dítěte navazuje na Deklaraci o právech dítěte z roku 1959 
46  Convention on the Rights of the Child, Historical Information  
47  Česká a Slovenská Federativní republika podepsala Úmluvu o právech dítěte 30. září 1990 

a ratifikovala 7. ledna 1991. Úmluva byla publikována ve Sbírce zákonů jako Sdělení 

č. 104/1991 Sb., Sdělení Federálního Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy 

o právech dítěte, kde je možné nalézt plné znění české verze 
48  Srov. UNICEF.cz, Úmluva o právech dítěte; UNICEF.org, The Convention on the Rights 

of the Child 
49  Úmluva o právech dítěte, čl. 28 
50  Tamtéž, čl. 31 
51  Tamtéž, čl. 32  
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věku a vývoji.
52

 Úplné a obecné vyloučení dětí z pracovního trhu by mohlo 

naznačovat nadřazenost těch kultur, kde se počítá s ekonomickou závislostí 

dětí a kde se upřednostňuje příprava na zařazení do smysluplných 

společenských rolí skrze formální vzdělávání.
53

 Ignorovalo by skutečnost, 

že vhodně zvolený druh pracovních aktivit může pomáhat dětem získávat nové 

dovednosti a přispívat k jejich celkovému rozvoji.
54

 Také by naráželo 

na skutečnost, že volba pracovat je často volbou samotných dětí a je zcela 

vyvážená s jejich vzdělávacími potřebami.
55

 UNICEF (Dětský fond OSN)
56

 

proto identifikoval zejména následující elementy ekonomického vykořisťování 

dětí: práce na plný úvazek ve velmi časném věku, nepřiměřeně dlouhá pracovní 

doba, nepřiměřeně nízká mzda, příliš vysoká míra zodpovědnosti, práce 

vystavující nepatřičné fyzické, psychické nebo sociální zátěži a poškozující 

plný rozvoj dítěte, bránící vzdělávání dítěte, nebo práce, která snižuje jeho 

důstojnost.
57

 

K zajištění práv dítěte, jež jsem uvedla výše, mají státy, které k Úmluvě 

o právech dítěte přistoupily, zajistit mj. bezplatnou a povinnou školní docházku, 

podporovat rozvoj a dostupnost vyšších stupňů vzdělávání a zpřístupňovat všem 

dětem informace a poradenskou službu v oblasti vzdělání a odborné přípravy 

k povolání.
58

 Co se týče práce dětí, mají státy mj. stanovit nejnižší věkovou 

hranici pro vstup do zaměstnání, odpovídající pracovní podmínky a pracovní 

dobu, a stanovit pokuty nebo jiné sankce k účinnému zajištění plnění.
59

 

                                                
52  UNICEF.cz, Úmluva o právech dítěte, Právo na ochranu, čl. 32 (Dětská práce) 
53  Tobin, 2019, s. 1271 
54  Tamtéž, s. 1226 
55  Tamtéž, s. 1271 
56  UNICEF.cz, O nás: United Nations Children‘s Fund (UNICEF) je od roku 1953 trvalou 

součástí OSN. Specializuje se zejména na pomoc strádajícím dětem celého světa. 
57  Bellamy, 1997, s. 24; srov. též Tobin, 2019, s. 1226: zavedení rozlišování mezi „child 

labour“, která zahrnuje tyto škodlivé prvky, a „child work“, která není nutně škodlivá. 
58  Úmluva o právech dítěte, čl. 28 
59  Tamtéž, čl. 32 
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Státy Úmluvy o právech dítěte uznávají, že primární odpovědnost 

za výchovu dítěte mají rodiče, případně odpovídající zákonní zástupci,
60

 

a shodují se na tom, že výchova má směřovat mj. „k výchově zaměřené 

na posilování úcty k rodičům dítěte, ke své vlastní kultuře, jazyku a hodnotám, 

k národním hodnotám země trvalého pobytu, jakož i země jeho původu, 

a k jiným civilizacím.“
61

  

Poslední otázkou, kterou v této části stručně zmíním, je otázka nucené práce 

a pracovního vykořisťování. Tou se zabývala již Úmluva o nucené práci č. 29 

z roku 1930 a Úmluva o odstranění nucené práce z roku 1956, obě přijaté 

Mezinárodní organizací práce. Přesto odborníci dosud nedošli k jednoznačné 

shodě, jak tyto pojmy právně vykládat.
62

 Podobně, první mezinárodní definici 

obchodování s lidmi obsahuje až Protokol OSN o prevenci, potlačování 

a trestání obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi, přijatý v roce 2000 

(tzv. Palermský protokol),
 
který doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu 

organizovanému zločinu z téhož roku. Podle tohoto protokolu má trestný čin 

obchodování tři složky: jednání, užité prostředky a záměr vykořisťovat.
 

V případě dětí stačí pouze první a třetí z uvedených složek.
63

 

Vedle mezinárodních dokumentů usilujících o kodifikaci lidských práv 

existují též četné regionální dokumenty. Mezi dokumenty Rady Evropy týkající 

se lidských práv patří zejména Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod z roku 1950, doplněná o sociální práva Evropskou sociální chartou 

z roku 1961.
64

 V té je zakotveno například právo na práci, na spravedlivé 

pracovní podmínky, na sociální zabezpečení a další. Součástí práva na práci 

je přitom též právo na vzdělání a náležitou přípravu pro povolání. I v tomto 

                                                
60  Tamtéž, čl. 18; srov. též Universal Declaration of Human Rights, čl. 26 odst. 3: „Rodiče 

mají přednostní právo zvolit druh vzdělání pro své dítě.“ 
61  Tamtéž, čl. 29 
62  Střítecký, Topinka a kol., 2013, s. 21 
63  Tamtéž, s. 16 
64  Tomeš, 2010, s. 156 



25 

 

dokumentu je věnována část otázce ochrany dětí.
65

 K zvláštnostem této Charty 

patří, že jednotlivé členské státy nemusí ratifikovat všechny uvedené zásady, 

stačí 10 z nich.
66

 Dodatkový protokol Úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod například stanoví, že nikomu nesmí být odepřeno právo 

na vzdělání a zároveň garantuje právo rodičů zajišťovat výchovu a vzdělávání 

svých dětí ve shodě se svým přesvědčením.
67

  

Vůbec nejobsáhlejším dokumentem z oblasti lidských práv je Listina 

základních práv EU z roku 2000, která obsahuje jak práva již zakotvená 

v dřívějších dokumentech, tak nově formulovaná práva, specifická pro seskupení 

států EU.
68

 Mezi Evropské dokumenty týkající se obchodování s lidmi pak 

patří například Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi 

z roku 2005.
69

 

 

2.3 Český právní řád 

V České republice je základním vnitrostátním lidskoprávním dokumentem 

Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České 

republiky.
70

 Listina „stanoví a chrání prostor nedotknutelnosti člověka 

před neoprávněnými zásahy státních orgánů.“
71

 Rovněž platí, že ustanovení 

soukromého práva mají být vykládána jen ve shodě s Listinou.
72

 Práva 

a svobody vymezená Listinou se přitom vztahují také na cizince, pokud nejsou 

v Listině výslovně přiznána občanům.
73

 Odlišně pro cizince je podle Listiny 

                                                
65  European Social Charter, 7. revize z roku 2015; čl. 7: Právo dětí a mladých osob na ochranu 
66  Tomeš, 2010, s. 156 
67  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení č. 209/1992 Sb.), Dodatkový 

protokol, čl. 2 
68 Janků a kol., 2016, s. 45 
69  Střítecký, Topinka a kol., 2013, s. 35 
70  Listina základních práv a svobod (Usnesení č. 2/1993 Sb.) 
71  Janků a kol., 2016, s. 76 
72  Srov. Občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2 
73  Listina základních práv a svobod (Usnesení č. 2/1993 Sb.), čl. 42 odst. 2 
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možné upravit například právo provozovat výdělečnou činnost.
74

 Listina 

mj. uznává právo na svobodu volby povolání a přípravy k němu,
75

 

na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky
76

 či právo 

mladistvých na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě 

k povolání.
77

 Rovněž stanoví, že péče o děti a jejich výchova je právem rodičů.
78

  

Protože jsou děti uvažované v mojí práci cizinci, je třeba jejich situaci 

nahlížet mj. z perspektivy cizineckého práva. Cizinecké právo je souborem 

právních norem, „které ukládají cizincům povinnosti nebo přiznávají cizincům 

práva, přičemž tyto povinnosti a tato práva jsou odlišná od povinností a práv 

občanů dotyčného státu.“
79

 Jeho základem je právo vstupu a pobytu cizinců 

na území státu, které je upraveno zejména zákonem o pobytu cizinců.
80

 

Pro strukturu cizineckého práva jsou důležité tři dimenze: pobytový režim, 

druh pobytu a pobytový účel.
81

 V případě všech uvažovaných dětí se jedná 

o cizince ze třetích zemí, což je obecná kategorie, do níž jsou řazeni všichni 

cizinci, kteří nespadají ani do režimu azylu, ani do režimu občanů EU.
82

 

Ty děti, u kterých jsem měla možnost zjistit druh pobytu, měly trvalý pobyt 

za účelem rodinného soužití.
83

  

 Vzhledem k tomu, že v mojí práci nejde o detailní popis a rozbor předpisů 

souvisejících s jednotlivými pobytovými statusy, budu pro jednoduchost dále 

pracovat zejména se scénářem cizinců ze třetích zemí s trvalým pobytem. 

S povolením k trvalému pobytu totiž jeho držitelé získávají právní postavení 

                                                
74  Tamtéž, čl. 26 odst. 4 
75  Tamtéž, čl. 26 odst. 1 
76  Tamtéž, čl. 28 
77  Tamtéž, čl. 29 odst. 2 
78  Tamtéž, čl. 32 
79  Čižinský a kol., 2012, s. 15 
80  Tamtéž, s. 15–16; jedná se o Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (326/1999 Sb.)  
81  Tamtéž, s. 28 
82  Tamtéž, s. 28 
83  Srov. Čižinský a kol, 2012, s. 231: tzv. sloučení rodiny „je jedním z nejdůležitějších důvodů 

mezinárodní migrace cizinců a pohybu cizinců v ČR“ 
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srovnatelné s postavením českých občanů, a to například v oblasti sociálního 

zabezpečení či výdělečné činnosti; trvalý pobyt také zakládá účast v systému 

veřejného zdravotního pojištění.
84

 

Cizinci s trvalým pobytem mají podle zákona o zaměstnanosti volný vstup 

na trh práce, bez pracovního povolení, a také přístup k veškerým službám 

zaměstnanosti.
85

 Službami zaměstnanosti se rozumí například služby 

poskytované Úřadem práce, jako jsou zprostředkování zaměstnání, zajištění 

rekvalifikace uchazeči o zaměstnání či podpora v nezaměstnanosti.
86

 Na druhou 

stranu zaměstnavateli vzniká povinnost nahlásit nástup cizince do zaměstnání 

či k výkonu práce příslušné krajské pobočce Úřadu práce.
87

 Tentýž zákon 

stanoví, že práce vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah 

je jednou z forem nelegální práce.
88

 Výkon nelegální práce je přitom 

považován za přestupek, za nějž hrozí i pracovníkovi samotnému pokuta, 

a to až 100 000,- Kč.
89

  

Definici závislé práce lze nalézt v zákoníku práce. Je jí práce vykonávaná 

ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 

podle pokynů zaměstnavatele a jeho jménem, na jeho náklady a odpovědnost, 

přičemž zaměstnanec ji vykonává za mzdu, plat či odměnu za práci, osobně, 

v pracovní době, na pracovišti zaměstnavatele či jiném dohodnutém místě.
90

 

I zákoník práce stanoví, že závislá práce může být vykonávána jen v základním 

pracovněprávním vztahu, což je pracovní poměr či vztahy na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr.
91

 Smlouvy či dohody zakládající 

                                                
84  Čižinský a kol., 2012, s. 30–31, též s. 144 
85  Tamtéž, s. 213  
86  Janků a kol., 2016, s. 326 
87  Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 87 
88  Tamtéž, § 5 písm. e) bod 1 
89  Tamtéž, § 139 odst. 3 písm. c) 
90  Zákoník práce (262/2006 Sb.), § 2 
91  Tamtéž, § 3 
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pracovní poměr je přitom zaměstnavatel povinen uzavřít písemně a jedno 

vyhotovení dát zaměstnanci.
92

 

Zákoník práce dále upravuje pracovněprávní vztahy, které vznikají 

při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
93

 Stanovuje, 

že zaměstnavatelé jsou povinni využívat pro plnění úkolů především 

zaměstnance v pracovním poměru, kterým je za práci zákonem garantován plat 

či mzda, vč. její nejnižší přípustné úrovně; zákonem jsou též stanoveny možné 

důvody a lhůty k vypovězení pracovní smlouvy, je stanovena délka a rozvržení 

pracovní doby, doba odpočinku, dny pracovního klidu, nárok zaměstnanců 

na dovolenou, vč. její základní výměry a pravidel čerpání; pravidla bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a další.
94

 Zaměstnavatelé jsou rovněž povinni 

pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců.
95

 Dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr by měly být uzavírány jen výjimečně, protože zaměstnancům 

poskytují menší míru ochrany, nevyplývá z nich například nárok na dovolenou 

či náhrada mzdy při překážkách na straně zaměstnavatele, umožňují výpověď 

v kratší lhůtě a bez udání důvodu a další.
96

  

V souladu s lidskoprávními dokumenty stanovuje zákoník práce rovněž 

specifické pracovní podmínky pro mladistvé zaměstnance, tedy zaměstnance 

mladší 18 let.
97

 Ukládá zaměstnavateli mj. povinnost vytvářet příznivé 

podmínky pro všestranný rozvoj těchto zaměstnanců, zaměstnávat je pouze 

pracemi přiměřenými jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a zajistit jim 

na své náklady pravidelné lékařské vyšetření; naopak zakazuje mj. zadávat 

mladistvým zaměstnancům práci přesčas či práci v noci.
98

 Délka jejich směny 

                                                
92  Janků a kol., 2016, s. 296 a 322 
93  Zákoník práce (262/2006 Sb.), § 1 
94  Janků a kol., 2016, s. 296–314 
95  Tamtéž, s. 316 
96  Tamtéž, s. 322–324  
97  Zákoník práce (262/2006 Sb.), § 350 
98  Tamtéž, § 243–247  
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nesmí v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a pracovní doba ve svém 

týdenním souhrnu 40 hodin.
99

 Rovněž pro rozvržení pracovní doby a doby 

odpočinku jsou pro mladistvé zaměstnance stanovena zvláštní pravidla.
100

 

Občanský zákoník zároveň zakazuje závislou práci nezletilých mladších 

15 let, stejně jako nezletilých, kteří dosud neukončili povinnou školní 

docházku.
101

 Nezletilý, který dosáhl 15 let, se může zavázat k závislé práci, 

avšak jako den nástupu do práce nesmí být sjednaný den předcházející dni, 

kdy ukončil povinnou školní docházku.
102

 Na rozdíl od dřívější úpravy 

k takovémuto závazku již není potřeba souhlas jeho zákonného zástupce.
103

  

Trestní zákoník pak ošetřuje otázku nucené práce či jiných forem 

vykořisťování jako jednu z oblastí obchodování s lidmi, přičemž obchodování 

s lidmi je považováno za jednu z nejzávažnějších forem trestné činnosti.
104

 Je-li 

vykořisťováno dítě, tedy jedinec mladší 18 let, jsou veškeré formy 

vykořisťování trestné i v případě, kdy vůči němu nebylo použito donucování 

či manipulace.
105

 

Z dalších právních předpisů, které se vztahují k situaci uvažovaných dětí, 

zmíním ty týkající se jejich účasti v systému veřejného zdravotního pojištění 

a některých práv z oblasti sociálního zabezpečení. Jak jsem uvedla výše, 

povinná účast v systému veřejného zdravotního pojištění je založena trvalým 

pobytem, přičemž účastníkovi v tomto systému vzniká povinnost platit 

                                                
99  Tamtéž, § 79a  
100 Tamtéž, § 90 a 92 
101 Občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 34; srov. též § 30: Zletilosti nabývá člověk dovršením 

18. roku věku. 
102 Tamtéž, § 35  
103 Srov. Zákoník práce (starý) (65/1965 Sb.), § 164: Do roku 2006 byl zaměstnavatel povinen 

vyžádat si k uzavření pracovní smlouvy s mladistvým zaměstnancem souhlas zákonného 

zástupce  
104 Obchodování s lidmi: příručka pro pomoc obětem, 2018, s. 3; srov. též Trestní zákoník 

(40/2009 Sb.), § 168 
105 Obchodování s lidmi: příručka pro pomoc obětem, 2018, s. 10 
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pojistné, pokud plátcem pojistného za něj není stát.
106

 Za zaměstnance má pak 

povinnost platit část pojistného zaměstnavatel, a to ode dne nástupu 

zaměstnance do zaměstnání.
107

 Stát je plátcem pojistného mj. za nezaopatřené 

děti,
108

 přičemž definici nezaopatřeného dítěte lze nalézt v zákoně o státní 

sociální podpoře. Podle něj je nezaopatřeným dítětem dítě po skončení povinné 

školní docházky, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně 

připravuje na budoucí povolání, nebo jestliže se nemůže takto připravovat ani 

vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci či úrazu, nebo jestliže nemůže 

vykonávat výdělečnou činnost pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, 

avšak zároveň není poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího 

stupně.
109

 Dále za nezaopatřené dítě považuje dítě do 18. roku věku, které je 

po skončení povinné školní docházky „vedeno v evidenci krajské pobočky 

Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu 

v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.“
110

 Přitom platí, že osoby 

ze třetích zemí s trvalým pobytem na území České republiky se při splnění 

dalších podmínek daných zákonem mohou stát uchazeči o zaměstnání.
111

 

Právo na sociální zabezpečení, zakotvené v mezinárodních dokumentech, 

„vychází z myšlenky, že je třeba čelit neodpovědnosti jedinců a donutit je 

postarat se o sebe v době výdělečné činnosti odložením části spotřeby.“
112

 

Což znamená, že aby stát mohl toto právo realizovat, ukládá jedincům určité 

povinnosti. Pro téměř všechny osoby ekonomicky činné na území České 

republiky, bez ohledu na státní příslušnost, je tak například povinná účast 

v důchodovém pojištění.
113

 Pro zaměstnance je povinná také účast 

                                                
106 Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb), § 5 písm. c), § 8 odst. 1 písm. c) 
107 Tamtéž, § 8 odst. 2 
108 Tamtéž, § 7 odst. 1 písm. a) 
109 Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.), § 11 odst. 1 a 3 
110 Tamtéž, § 11 odst. 2 
111 Čižinský a kol, 2012, s. 282 
112 Tomeš, 2010, s. 160 
113 Tamtéž, s. 283nn 
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na nemocenském pojištění, zatímco například pro osoby samostatně výdělečně 

činné je tato účast dobrovolná.
114

  

Ze sociální oblasti lze dále uvést také možnost využívat v nepříznivé životní 

situaci sociální služby podle zákona o sociálních službách. Bez ohledu na druh 

pobytu je každé osobě garantovaný nárok na bezplatné poskytnutí základního 

sociálního poradenství,
115

 trvalý pobyt pak opravňuje za splnění stanovených 

podmínek k využití všech druhů sociálních služeb, tedy služeb sociálního 

poradenství, sociální péče a sociální prevence.
116

  

K právu na vzdělání zde uvedu, že každému dítěti v České republice 

bez ohledu na jeho pobytový status je zaručeno právo na bezplatnou povinnou 

školní docházku. Toto právo je přitom odvozeno ze zásad stanovených 

v Listině základních práv a svobod a v mezinárodních úmluvách, nikoliv 

ze školského zákona, neboť ten ve svých kategoriích nezahrnuje všechny děti, 

když stanoví, že povinná školní docházka se týká občanů České republiky, 

občanů jiných členských států EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dní, 

cizinců, kteří mají na území ČR povolený trvalý pobyt či dlouhodobý pobyt 

delší než 90 dní, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
117

 

Pro přijetí cizince k středoškolskému či vyššímu odbornému studiu je však již 

nezbytné prokázat legálnost pobytu na území České republiky, neboť možnost 

dalšího studia po dokončení povinné školní docházky mezinárodní dokumenty 

explicitně negarantují.
118

 

Poslední oblast, kterou zde zmíním, se týká rodinného práva. Základním 

principem povinností a práv rodičů k dítěti je zajištění jeho morálního 

a hmotného prospěchu.
119

 Souhrn práv a povinností, které mají rodiče vůči 

                                                
114 Tamtéž, s. 289nn 
115 Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.), § 2 odst. 1 
116 Tamtéž, § 4, § 32 
117 Čižinský a kol., 2012, s.. 245–247; srov. též Školský zákon (561/2004 Sb.), § 36 odst. 2 
118 Tamtéž, s. 247 
119 Občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 855 
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svým nezletilým dětem, se nazývá rodičovskou odpovědností. Do ní spadají 

například práva a povinnosti týkající se péče o dítě, o jeho zdraví, o tělesný, 

citový, rozumový a mravní vývoj, dále ochrany dítěte, zajišťování jeho 

výchovy a vzdělání, jeho zastupování a spravování jmění.
120

 Při rozhodování 

o vzdělání nebo o pracovním uplatnění dítěte, mají rodiče brát v úvahu 

jeho názor, schopnosti a nadání.
121

 Rodiče mají být dítěti příkladem zejména 

co do způsobu života a chování v rodině.
122

 Ačkoliv je kladen důraz 

na prospěch dítěte a dítě má například právo vyjádřit se ke všem rozhodnutím, 

která se ho týkají,
123

 má zároveň také povinnosti, mezi něž patří například 

povinnost respektovat rodiče a podílet se na chodu společné domácnosti vlastní 

prací či peněžitými prostředky, má-li vlastní zdroje příjmu.
124

 

V případě, že rodiče nevěnují výchově nezletilého dítěte dostatečnou 

pozornost, nebo je důvodná obava, že nebudou moci vykonávat spolehlivě 

nebo vůbec některou ze složek rodičovské odpovědnosti, může do rodinně-

právních vztahů zasáhnout stát. Možnost a rozsah takovéto intervence 

kompetentních orgánů vymezuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí.
125

 

Zákon stanoví, že „předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem 

a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí 

na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu 

prostředí dítěte.“
126

 Sociálně-právní ochrana tedy směřuje k ochraně práva 

dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, k ochraně jeho oprávněných zájmů 

a k obnovení narušených funkcí rodiny či zajištění náhradního rodinného 

prostředí v těch případech, kde je to nezbytné.
127

 Chrání děti před důsledky 

                                                
120 Tamtéž, § 858 
121 Tamtéž, § 880 
122 Tamtéž, § 884 
123 Tamtéž, § 875 
124 Tamtéž, § 857 a § 886 
125 Janků a kol., 2016, s. 269, též s. 281nn 
126 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.), § 5 
127 Tamtéž, §1 
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rozpadu či zániku rodiny, zanedbáváním, týráním, trestnými činy ohrožujícími 

jejich život, zdraví, svobodu, lidskou důstojnost, mravní vývoj, jmění apod. 

Zaměřuje se však také na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život 

zejména tím, že zanedbávají školní docházku, nepracují, aniž by měly 

dostatečný zdroj obživy, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin či čin jinak 

trestný, opakovaně páchají přestupky či jinak ohrožují občanské soužití.
128

 

Zájem o tyto děti je zejména ve starší literatuře někdy interpretován nikoliv 

ve smyslu péče o blaho dětí, ale jako ochrana společnosti před těmito dětmi.
129

 

Tato interpretace je však v rozporu s tím, co stanoví zákon, tedy že předním 

hlediskem je blaho dítěte.  

Sociálně-právní ochrana se podle zákona vztahuje mj. i na děti cizinců 

s trvalým pobytem na území České republiky.
130

 Požádat příslušné orgány 

o pomoc má právo i dítě samotné, a to i bez vědomí rodičů či jiných zákonných 

zástupců pověřených jeho výchovou.
131

 Dítě má v rámci sociálně-právní ochrany 

právo formulovat své názory a vyjadřovat se k záležitostem, které se ho týkají, 

a jeho vyjádření mají být zohledňována se zřetelem k jeho věku a rozumové 

vyspělosti. Podobně má dítě právo být informováno o všech závažných věcech 

a rozhodnutích týkajících se jeho osoby přiměřeně jeho věku.
132

 

Z uvedeného je zřejmé, že české právo klade v souladu s mezinárodním důraz 

na zajištění ochrany lidských práv, jako je právo na práci a důstojné pracovní 

podmínky, právo na sociální zabezpečení, právo na vzdělání apod., se zvláštním 

zřetelem k právům a potřebám dítěte. Přesto dětem uvažovaným v mojí práci 

neposkytuje dostatečnou ochranu. Proč tomu tak je a jak by bylo možné 

podobným situacím předcházet, se pokusím zamyslet v následující kapitole.

                                                
128 Tamtéž, § 6 písm. c) 
129 Srov. Tomeš, 2010, s. 200  
130 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.), § 2 odst. 2 písm. a) 
131 Tamtéž, § 8 odst. 1 
132 Tamtéž, § 8 odst. 2 a 3 
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3 Možné úhly pohledu a východiska 

V této kapitole zasadím příběhy dětí uvažovaných v mojí bakalářské práci 

do širšího kontextu, a to i s ohledem na nastíněný právní rámec, a pokusím se 

nalézt směr, který by mohl snad alespoň částečně pomoci podobným případům 

předcházet. 

 

3.1 Situace dětí v širším kontextu 

Tázání se na počátku mojí bakalářské práce mě směřovalo k potenciálně 

vykořisťovatelským pracovním vztahům a problematice obchodování s lidmi. 

Ačkoliv není snadné vymezit definici obchodování s lidmi za účelem 

pracovního vykořisťování, velmi zjednodušeně lze pro účely této práce říci, 

že vykořisťovaní pracovníci jsou zpravidla najímání za nízkou mzdu 

a za celkově špatných pracovních podmínek, a to pod falešnými přísliby, 

na základě pohrůžek či nátlaku, ve stavu zranitelnosti nebo v ekonomické 

tísni.
133

 Jednou z rizikových skupin ohrožených situacemi blízkými 

obchodování s lidmi jsou přitom osoby, které nedisponující dostatkem 

informací nebo jazykovými schopnostmi.
134

 Česká republika je v oblasti 

pracovního vykořisťování cílovou zemí například pro Slovensko, Ukrajinu, 

Rumunsko, Moldávii či Vietnam, jsou však známy též případy vnitrostátního 

obchodování s lidmi.
135

 Stanovení hranice mezi porušováním pracovních 

podmínek a rovinou, kdy se již jedná o obchodování s lidmi, je obtížné.
136

 

Za trestný čin obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování bylo 

v České republice například v období 2012 až 2015 pravomocně odsouzeno 

                                                
133 Srov. Střítecký, Topinka a kol., 2013, s. 33nn 
134 Obchodování s lidmi: příručka pro pomoc obětem, 2018, s. 25  
135 Tamtéž, s. 14 
136 Národní strategie boje proti obchodování s lidmi, 2016 
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5 případů a v témže období bylo identifikováno 28 obětí tohoto trestného 

činu.
137

 Mezi identifikovanými obětmi nebyly žádné mladší 18 let.
138

 

Mám za to, že ani popsané příběhy dětí do kategorie prvoplánového 

pracovního vykořisťování nespadají. Děti žijí v České republice legálně 

se svojí rodinou, například díky trvalému pobytu svých rodičů; alespoň některé 

se rozhodly pro svoji práci dobrovolně místo nabízené a rodiči podporované 

možnosti studia po základní škole; za svoji práci dostávají podle nich docela 

dobrou finanční odměnu, a to buď hned, nebo po nějakém čase;
139

 z vydělaných 

peněz některé přispívají rodičům větší či menší částkou na společnou 

domácnost; materiálně nestrádají; na tom, že pracují takto intenzivně, 

jim (zatím) nepřijde nic až tak zvláštního, je to vzorec chování, který vnímají 

jako běžný v prostředí, ze kterého pocházejí; míra jejich nesvobody je daná 

dlouhou pracovní dobou, mimo ni však zpravidla nejsou omezovány jinak, 

než ostatní děti jejich věku, což znamená, že se od nich v různé míře očekává 

zejména zapojení do chodu domácnosti, případně jiná pomoc rodině. Rovněž 

porovnáme-li jejich situaci s elementy, které u ekonomického vykořisťování 

dětí identifikoval UNICEF,
140

 týká se jich nepřiměřeně dlouhá pracovní doba, 

avšak práce se nezdá být vzhledem k jejich věku neadekvátní, ani s sebou 

nepřináší nadměrnou zodpovědnost, také finanční ohodnocení nevnímají děti 

jako nepřijatelně nízké. Děti ukončily povinnou školní docházku a netrpí 

sociální izolací, ačkoliv by alespoň některé uvítaly možnost většího kontaktu 

s vrstevníky či možnost pokračovat ve studiu. 

                                                
137 Tamtéž, s. 7 
138 Tamtéž, s. 14 
139 Minimálně jedno z dětí nedostávalo žádnou finanční odměnu během období, kdy se 

pro výkon práce zaučovalo. Určitou paralelu můžeme nalézt u studentů oficiálních středních 

škol, kteří za svoji práci v rámci praxe často nebývají finančně odměňováni – viz ČTK, 

skolaprofi.cz, 20. 9. 2018 
140 viz text k poznámce 57 
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Co však lze o jejich práci z pohledu vnitrostátního práva beze sporu říci je, 

že vykonávají závislou práci mimo pracovněprávní vztah, tedy že konají 

nelegální práci. Důsledkem toho je, že se na ně nevztahují opatření stanovená 

zákonem k ochraně pracovníků, resp. mladistvých zaměstnanců, jako jsou 

pravidla týkající se délky a rozložení pracovní doby, doby odpočinku, 

dnů pracovního klidu, nároku na dovolenou, zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a další. Zároveň za ně jejich zaměstnavatel neodvádí zdravotní 

ani sociální pojištění, neboť před státem a příslušnými úřady a institucemi jako 

jejich zaměstnavatel nevystupuje. Děti tak pro případ nemoci nemají nárok 

na nemocenskou, odpracovaná léta se jim nezapočítávají do doby pojištění 

pro důchod, vzniká jim dluh na zdravotním pojištění atd. Navíc jim za výkon 

nelegální práce hrozí pokuta. 

Nelegální práce přitom není v České republice ojedinělá a od roku 2016 

převládají mezi odhalenými případy cizinci. Roku 2018 zjistil Státní úřad 

inspekce práce při kontrolách zaměřených na odhalování nelegálního 

zaměstnávání celkem 4 583 nelegálně zaměstnaných osob: 763 občanů ČR, 

225 občanů EU a 3 595 cizinců ze třetích zemí. Mezi nimi se nejčastěji jednalo 

o občany Ukrajiny (2 873), Vietnamu (285) a Moldávie (197).
141

 Mezi sektory, 

kde byla nelegální práce nejčastěji odhalována, patřilo stavebnictví, 

zpracovatelský průmysl, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba 

motorových vozidel, dále pak ubytování, stravování a pohostinství.
142

 

Uvažované děti si však podle jejich reakcí zjevně nebyly vědomy, že práce 

tak, jak do ní nastoupily, neodpovídá zákonným požadavkům České republiky, 

a to ani ve smyslu ochrany práv, které zákon pracujícím garantuje, vč. zvláštního 

důrazu na ochranu mladistvých zaměstnanců, ani ve smyslu povinností, které 

ze zahájení ekonomicky aktivního života vyplývají. Ukončením školní docházky 

                                                
141 Kolibač, SUIP.cz 24. 4. 2019 
142 Tamtéž 
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a nástupem do nelegální práce tyto děti de facto vypadly z ochranného rámce 

vytvářeného právním a sociálním státem. Po odchodu ze školy se nestaly nově 

účastníky sociálního systému, neboť neuzavřely žádný pracovněprávní vztah, 

ze kterého by účast v systému vyplývala, ani se do něj samy nepřihlásily, 

a systém tak neslouží k jejich ochraně ani potřebě.
143

 Ukončením školní 

docházky pro ně také de facto skončila oficiální podpora a poradenství 

v oblasti vzdělávání a profesní přípravy. Služby zaměstnanosti poskytované 

Úřadem práce nevyužily, neboť ze svého pohledu je logicky nepotřebují. 

Jejich chování koresponduje s tím, co znají ze svého kulturního prostředí. 

Výzkumy zabývající se vietnamskou a čínskou komunitou v České republice 

konstatují, že v Číně i Vietnamu jsou vztahy založené nikoliv tak na smlouvách, 

jako spíše na osobních vztazích.
144

 Pracovníci z těchto zemí tedy nemusí 

ani v České republice přikládat pracovním smlouvám velký význam.
145

 Podobně 

pro ně není neobvyklé v zemi migrace zaměstnávat své krajany či se jimi nechat 

zaměstnat, zejména při příchodu do země či v nepříznivých situacích.
146

 

Pro obojí prostředí je v České republice běžná dlouhá pracovní doba,
147

 

                                                
143 Srov. Tomeš, 2010, s. 130: Jednotlivec je objektem sociální politiky jako účastník systému, 

pro jeho potřebu, pro jeho ochranu. 
144 Obuchová, 2002, s. 21: „V Číně závisí důvěra a loajalita na osobních vztazích, nikoliv 

na smlouvách, zákonech, nebo jiných právních listinách.“; Černík a kol, 2006, s. 77: 

„Základem vietnamské tradiční společnosti je malorodina, pracující na svém nebo pronajatém 

rýžovišti, a venkovská obec, založená na společném zájmu a sousedských vztazích.“; 

Freidingerová, 2014, s. 50: „Ve Vietnamu funguje velmi složitý systém rodinných konexí, 

bez nichž téměř není možné získat jakoukoliv práci, ale ani sjednat obchod…“  
145 Krebs a Pechová, 2008, s. 27: „Obecně nepřikládali obsahu smlouvy velkou důležitost, proto 

je pravděpodobně při podpisu ani nezarážel fakt, že smlouvám nerozumí. Tato skutečnost 

může souviset s obecnou znalostí a s přístupem k právu ve Vietnamu – na venkově mají lidé 

o právu často stále velice slabé povědomí.“ 
146 Obuchová, 2002, s. 21: „Migranti (z Číny), kteří zde nemají příbuzné nebo známé, volí 

na začátku většinou možnost zaměstnání u krajanů, protože tím překlenou počáteční obtíže.“; 

Krebs a Pechová, 2008, s. 13: V době ekonomické krize „vietnamští podnikatelé se snaží dát 

práci potřebným, ale východiskem to v žádném případě není.“ 
147 Obuchová, 2020, s. 21: Čínští zaměstnavatelé pokládají za svoji povinnost pomoci svým 

zaměstnancům stejně, „jako je povinností zaměstnance pracovat ‚od vidim do nevidim.‘ 

Až na výjimky ovšem šéf i podřízený pracují se stejným nasazením bez ohledu 

na okolnosti.“; Černík a kol., 2006, s. 108: „Podle různých výzkumů i osobních zkušeností 
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na kterou jsou často zvyklí už ze země svého původu.
148

 V případě pracovních 

migrantů je navíc dlouhá pracovní doba vítána, pokud umožňuje vydělat více 

peněz.
149

 V literatuře lze také nalézt informaci o tom, že cizinci z těchto zemí 

v České republice obvykle nevyužívají oficiální podpory k řešení sociálních 

problémů a řeší si je sami v rámci svých komunit.
150

 Jako jeden z možných 

důvodů je uváděno též „určité nepochopení role státních institucí jako služebníků 

občanům“
151

 či „neznalost konceptu nevládního sektoru, nedůvěra v české 

organizace a instituce, finance a legislativa“.
152

 

Všechny děti uvažované v mojí práci prožily alespoň část svého života 

v zemi svého původu, i když minimálně jedno se v České republice narodilo, 

avšak přibližně od dvou do jedenácti let vyrůstalo u příbuzných ve své zemi.
153

 

Kulturně podmíněné chování týkající se navazování vztahů, včetně vztahů 

pracovních, tedy zažily nejen ve své rodině a své komunitě v České republice, 

ale i přímo ve své zemi, a musí jim tedy připadat známý a běžný. Zároveň 

nemohou vnímat výrazný rozpor s českou legislativou – ze svého pohledu jen 

vidí, že chodí do práce stejně, jako lidé z majoritní společnosti. Zda člověk 

                                                                                                                            
mnoho Vietnamců žije v ČR v relativně náročných poměrech: dlouhá denní pracovní doba, 

častá práce o víkendech…“ 
148 Černík a kol., 2006, s. 80: „Nesmírnou píli obyvatel, která neustává ani v neděli 

a o svátcích, můžeme (ve Vietnamu) sledovat na každém kroku.“ 
149 Krebs a Pechová, 2008, s. 28: „V zájmu pracovních migrantů a migrantek je především 

dosažení co nejvyššího výdělku, proto obvykle nebyli se standardní pracovní dobou 

a nemožností práce přesčas příliš spokojeni.“ 
150 Tomeš, 2010, s. 307: „Číňané, Vietnamci a další asijské národy v České republice (…) 

nevyvolávají žádné sociální problémy, řeší si je sami ve svých diasporách.“; Černík a kol., 

2006, s. 110: „V zásadě však vietnamští občané veřejně nedeklarují žádné problémy, které 

by jim bránily v pobytu v ČR. Veškeré problémy jsou zvyklí řešit sami.“; Krebs a Pechová, 

2008, s. 44: „Pokud se jedná o osoby vietnamské státní příslušnosti, ty se údajně na tyto 

organizace neobracejí prakticky vůbec (obecně existuje předpoklad, že hledají pomoc spíše 

v prostředí své komunity).“ 
151 Černík a kol., 2006, s. 117 
152 Krebs a Pechová, 2008, s. 43 
153 Srov. Obuchová, 2020, s. 7–8: „V případě, že jsou (rodiče) ekonomicky úspěšní, raději malé 

dítě do Číny k prarodičům odvezou a pravidelně přispívají na jeho výchovu. Zpátky ho 

hodlají přivézt až v době, kdy trochu povyroste a nebude už vyžadovat nepřetržitou péči.“ 
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má či nemá uzavřenou pracovní smlouvu, totiž není na první pohled vidět. 

Při ukončení školní docházky a neuzavření pracovněprávního vztahu či opominutí 

jiných kroků podle českých zákonů však děti vypadávají z českého systému 

a de facto nepožívají jeho ochranu, ačkoliv v České republice mají trvalý pobyt 

a jejich právní postavení je tedy srovnatelné s postavením českých občanů. 

V dalších částech svojí práce se pokusím zamyslet nad tím, kdo nese za situaci 

těchto dětí zodpovědnost a co by mohlo pomoci takovým případům předcházet. 

 

3.2 Otázka odpovědnosti  

S uvedeným příběhem a jemu podobnými jsem se setkala mimo profesi, a tak 

moje první reakce byla neprofesionální, emotivní, čistě ochranitelská. Stát přece 

musí něco udělat a zajistit ochranu těchto dětí a dodržování jejich práv, 

a to v nejširším možném rozsahu. Přemýšlela jsem, zda by Všeobecná zdravotní 

pojišťovna například mohla alespoň u dětí s trvalým pobytem systematičtěji 

identifikovat případy, kdy za dítě přestalo být odváděné zdravotní pojištění 

a vzhledem k neplnoletosti jedince o nich uvědomit Orgán sociálně-právní 

ochrany dětí.
154

 Ten by pak mohl zkusit prověřit, co dítě aktuálně dělá, jak jeho 

zákonný zástupce zajišťuje, že „dítě nevede nemravný a zahálčivý život,“
155

 

a proč z případného „nezahálčivého života“ není za dítě odváděno zdravotní 

pojištění. Při té příležitosti by se možná odhalila i práce bez pracovní smlouvy, 

překračování povoleného rozsahu pracovní doby a další nesrovnalosti. Byla 

jsem si však vědoma toho, že takovýto přístup by patrně hraničil se svévolným 

                                                
154 Z neformálního rozhovoru s bývalým pracovníkem VZP, dnes již důchodového věku, jsem 

se např. dověděla, že VZP ve svých záznamech pravidelně identifikovala starší seniory, kteří 

již delší dobu nečerpali žádnou zdravotní péči, a ve spolupráci s místními úřady ověřovala, 

zda tito senioři stále žijí. Tato kontrola a spolupráce byla zavedena ve snaze zamezit vzniku 

„mrtvých duší“ v registru VZP. (Srov. též Hošková a Hromádka, iROZHLAS.cz, 

15. 2. 2005; ČTK, zdrav.cz, 15. 2. 2005) Uvažovala jsem tedy, zda by podobná spolupráce 

byla možná též pro jiné situace.  
155 Srov. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.), § 6 písm. c) 
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zasahování do soukromého života dítěte a rodiny, či do práva rodičů na výchovu 

dítěte.
156

 Také jsem si uvědomovala, že systém sám o sobě nedokáže plně 

ochránit žádné dítě před dopady nezodpovědného jednání jeho rodičů 

či zákonných zástupců. Příkladem toho mohou být dětští dlužníci, jimž dluhy 

vznikly a narůstaly tím, že za ně rodiče neplatili poplatky za odpad, nedávali 

jim peníze na jízdné do školy, apod.
157

 Věděla jsem také, že schopnost 

odpracovat vysoký počet hodin měsíčně může být v některých kulturách běžný 

a mezi pracovními migranty dokonce vnímaný a prezentovaný jako ctnost.
158

 

Ve svých úvahách jsem se nikam nedostávala. Bylo tedy zřejmé, že se musím 

na situaci uvažovaných dětí podívat jinak a začít u samotné myšlenky práv dítěte.  

Zdá se, že vnímání práv dítěte tak, jak je předkládá Úmluva o právech 

dítěte, není zcela jednoznačné. Úmluvu totiž ratifikovalo 196 subjektů 

mezinárodního práva,
159

 neratifikovaly ji však Spojené státy Americké, ačkoliv 

jsou jedním ze 193 členů OSN.
160

 Oponenti Úmluvy vyjadřují mj. obavy, 

že Úmluva jako celek klade neopodstatněnou měrou důraz na dětská práva 

na úkor implicitního práva rodičů vychovávat své děti.
161

 Úmluva o právech 

dítěte totiž staví vedle požadavku nediskriminace na třech principech – 

ochrana, zaopatření a participace. Zatímco první dva principy jsou od počátku 

zcela v souladu též s úsilím Spojených států o ochranu dítěte, třetí princip 

vyvolal zkoumání a politickou agendu týkající se názorů a perspektivy dětí.
162

  

Interdisciplinární výzkumy dětství ukazují, že děti nejsou pouze pasivními 

příjemci činnosti dospělých, ale také hybnou silou politické změny 

                                                
156 Srov. Úmluva o právech dítěte, čl. 16; Listina základních práv a svobod (Usnesení č. 2/1993 

Sb.), čl. 32 
157 Srov. např. Faryová, iDNES.cz, 28. 2. 2018 
158 Srov. Sosna a Brunclíková, 2019, s. 236 
159 Úmluvu ratifikovalo 192 členských států OSN, dále Cookovy ostrovy a ostrov Niue 

(samosprávná území volně přidružená k Novému Zélandu), Stát Palestina (nečlenský stát) 

a Svatý stolec; viz United Nations Treaty Collections, Convention on the Rights of the Child 
160 viz United Nations, Member States 
161 Kistenbroker, 2012, s. 926 
162 Bluebond-Langner a Korbin, 2007, s. 241 
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či kulturních interpretací a změn.
163

 Děti jsou vyvíjející se bytosti, které mají 

zároveň schopnost aktivního působení
164

 a zároveň jsou různou měrou 

zranitelné.
165

 Koexistenci obou prvků, tedy zranitelnosti a schopnosti aktivního 

působení, je nutné mít na paměti, když vytváříme koncepty, které zakládají 

naši morální zodpovědnost vůči dětem.
166

 Ačkoliv dnes máme tendenci 

pohlížet na dítě stále více jako na toho, kdo má schopnost aktivního působení, 

děti zůstávají jedněmi z nejzranitelnějších členů společnosti a mají specifickou 

potřebu péče.
167

 Na druhou stranu humanitární rétorika často zesiluje 

bezmocnost dětí tím, že jejich domnělou nerozumnost poměřuje s extrémně 

idealizovanou verzí dospělé autonomie, nezávislosti a zralosti.
168

  

Etnografické výzkumy dětství opakovaně ukazují, že okolnosti a podoba 

dětství se liší společnost od společnosti, jsou citlivé na populačně-specifické 

souvislosti a nelze jim porozumět bez důkladné znalosti sociálně a kulturně 

utvářených kontextů, jež jsou významotvorné. Při výzkumu života, aktivit 

a zkušeností dětí na konkrétním místě a v konkrétním čase jsou to právě tyto 

kontexty – sociální, kulturní, institucionální, ekonomický – které umožňují 

porozumět chování tam a tehdy.
169

 V naší západní civilizaci je například 

v současné době výchova a rozvoj dítěte nazírána zejména pohledem 

psychologie. Jako příklad lze uvést hru matky s dítětem, kterou psychologové 

                                                
163 Bluebond-Langner a Korbin, 2007; srov. též Zelizer, 1994: Děti svojí prací přispívaly 

k úspěchu průmyslové revoluce, a tak skrze běh času i k našemu dnešnímu komfortu 

a zaslouží si, aby jejich aktivní podíl na tomto velkém historickém předělu nebyl zapomenut. 
164 Souslovím „schopnost aktivního působení“ překládám anglický termín „agency“. Ačkoliv 

je tento český překlad značně zjednodušující, dala jsem mu v zájmu plynulosti textu přednost 

před používáním anglického termínu. Podle Ch. Barkera „pojem ‚agency‘ lze chápat jako 

označení pro společensky determinovanou schopnost jednat a přetvářet. ‚Agency‘ bývá 

běžně spojována s představou svobody, svobodné vůle, činnosti, tvořivosti, originality 

a možnosti změny vyvolané jednáním suverénních jedinců…“, viz Barker, 2004, s. 4–5  
165 Bluebond-Langner a Korbin, 2007, s. 242 
166 Tamtéž, s. 242 
167 Tamtéž, s. 242 
168 Rosen 2007, s. 299 
169 LeVine, 2007, s. 247 
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vnímají coby přirozenou a pro rozvoj dítěte nezbytnou. Antropologové ve svých 

pozorováních však často konstatují absenci tohoto prvku a co je podstatné, jsou 

schopni poskytnout kulturně odlišené vysvětlení, proč tomu tak je.
170

 

Studie dětství vedly k uznání mnohostranné povahy dítěte a dětství 

a podnítily nejen snahy o odstraňování různých obtíží, jimž děti čelí, ale také 

obrátily pozornost k dětem, které jsou zároveň obětmi a zároveň pachateli.
171

 

Jako extrémní příklad lze uvést dětské vojáky. Mezinárodní humanitární 

programy prezentují účast dětí v armádě jako jednoznačné zneužívání 

zranitelné pozice dětí dospělými a usilují o zákaz a trestnost přijímání dětí 

do jakýchkoliv ozbrojených sil či skupin, zároveň se snaží postupně prosadit 

jako univerzální ostrou hranici věk 18 let.
172

 Výzkumy v různých kulturách 

a dobách však ukazují, že realita je mnohem různorodější a problematika 

komplexnější. V některých společnostech například přijetím role válečníka 

chlapci opouštějí období dětství a vstupují do dospělosti a je ponecháno 

na jejich rozhodnutí, kdy chtějí tuto hranici překročit; v situacích extrémního 

společenského chaosu mohou být ozbrojené skupiny paradoxně nejbezpečnějším 

místem; mnoho dětí v různých situacích nastoupilo do ozbrojených sil 

dobrovolně nikoliv na základě manipulace a některé popisují v dospělosti tuto 

zkušenost dokonce jako osvobozující apod.
173

 Tím není umenšován fakt, 

že mnoho dětí v různých situacích se opravdu stává obětmi války, nebo 

že ve válce utrpí jako vojáci traumata.
174

 Ani to, že v armádách dnešních 

válečných konfliktů jsou tisíce dětí, které mnohdy páchají hrozné zločiny. Jak 

na ně však pohlížet, „jako na nevinné oběti politických okolností, které je potřeba 

chránit, nebo jako na morální aktéry, kteří za své činy nesou zodpovědnost?“
175

  

                                                
170 Lancy, 2007, s. 274; srov. též Ramaekers a Suissa, 2012 
171 Bluebond-Langner a Korbin, 2007, s. 242 
172 Rosen, 2007, s. 297 
173 Tamtéž, s. 297–299 
174 Tamtéž, s. 299 
175 Tamtéž, s. 304 
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Úmluva o právech dítěte zjevně předkládá univerzalistické a značně 

zjednodušující pojetí dítěte, založené na západní představě o nejlepším zájmu 

dítěte a na jediné standardizované věkové hranici 18 let.
176

 Přesto, že takovéto 

pojetí je zcela v rozporu s antropologickým myšlením, americká Society 

for Medical Anthropology roku 2006 vyzvala USA k ratifikaci tohoto 

dokumentu v zájmu zlepšení ochrany dětí na celém světě.
177

  

Z výše uvedeného antropologického diskursu nad problematikou dětství mě 

zaujala zejména myšlenka napětí, které vzniká mezi dvěma různými pojetími 

dětí – děti jako vyvíjející se bytosti, které jsou zranitelné a potřebují ochranu, 

a děti jako ti, kdo mají schopnost aktivního působení a jsou způsobilé i schopné 

vytvářet vlastní interpretace světa a jednat podle nich.
178

 Uvědomila jsem si, 

že toto napětí lze vnímat i v úvahách nad situací dětí z mojí bakalářské práce.  

Jako jiný případ možnosti dvojího přístupu k dětem, méně extrémní než jsou 

výše uvedení dětští vojáci, lze zmínit tzv. děti ulice či děti na ulici.
179

 I na ty 

může být pohlíženo jako na oběti neutěšených rodinných či sociálních poměrů, 

nebo jako na potenciální delikventy, před kterými je nutné majoritní společnost 

chránit. Zatímco první postoj zaujímá veřejnost spíše vůči mladším dětem 

a snaží se je za každou cenu dostat zpět do „normálního života“, druhý 

převažuje ve vztahu ke starším dětem.
180

 I zde tedy hraje podstatnou roli 

vnímání věkové hranice dětství. Také při intervencích a snaze dětem ulice 

pomoci k nim může být přistupováno dvojím způsobem: buď jako k objektu 

pomoci, kdy je jejich životní prostředí vnímáno a interpretováno jako 

problémové, rizikové a nevyhovující a intervence se zaměřuje na řešení jeho 

nedostatků, nebo jako k subjektu, tedy osobě, která má svá práva. Zde bude 

                                                
176 Bluebond-Langner a Korbin, 2007, s. 244 
177 Society of Medical Antrhopology Policy Comitee, 2006; srov. též Kistenbroker, 2012, kde 

je právně podložený rozbor návrhu implementovat alespoň článek 32 Úmluvy (dětská práce),  
178 Srov. Bluebond-Langner a Korbin, 2007, s. 243, Rosen, 2007, s. 299 
179 Matoušek a kol., 2013, s. 350–352 
180 Tamtéž, s. 351 
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intervence směřovat spíše k jejich povzbuzení, zapojení a uschopnění 

v rámci jejich prostředí.
181

 V prvém případě bychom mluvili o paternalistickém 

přístupu, který je dnes v pomáhajících profesích považovaný za nevhodný, 

zatímco v druhém o partnerském přístupu, který ponechává jedinci možnost 

sebeurčení a je preferovaný.
182

 

Z uvedeného je zřejmé, že můj počáteční ochranitelský přístup k situaci dětí 

uvažovaných v mojí bakalářské práci byl velmi zužující a nevyvážený, spíše 

paternalistický, vnímající tyto děti čistě jako oběť. I těmto dětem je však nutné 

přiznat podstatně větší míru schopnosti aktivního působení, schopnosti 

rozhodovat o svém vlastním životě a formovat jej podle svých interpretací 

světa, a to i ve vztahu ke svým právům a povinnostem. Otázkou je, zda mohou 

mít tyto děti dostatek relevantních informací k co možná nejlepšímu posouzení 

své situace v České republice. Na ni se pokusím odpovědět v další části. 

 

3.3 Dostupnost informací o právech a povinnostech 

Aby se mohly děti aktivně podílet na rozhodování o svém životě, potřebují 

k tomu mít relevantní a srozumitelné informace, mezi něž patří také znalost 

svých práv a povinností, stejně jako možností, které mají k jejich uplatňování 

či plnění. Ukončením školní docházky i před dosažením zletilosti vstupuje dítě 

do další fáze života, se kterou souvisí některé nové povinnosti. Mezi ně patří 

zejména povinnost zajistit, aby následné zahájení či nezahájení ekonomicky 

aktivního života bylo v souladu s českými právními předpisy. Zdravé dítě má 

po ukončení školní docházky v podstatě několik základních možností: přihlásit 

se na příslušnou pobočku Úřadu práce,
183

 samo vstoupit do zaměstnaneckého 

                                                
181 Tamtéž, s. 351 
182 Srov. Machula, 2010, s. 142–144  
183 Z dostupných zdrojů se mi nepodařilo jednoznačně zjistit, zda tak může učinit dítě samo 

či pouze v doprovodu svého zákonného zástupce. Formulář „Žádost o zprostředkování 

zaměstnání“ však obsahuje pouze místo pro podpis žadatele, nikoliv jeho zákonného 
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poměru či uzavřít některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr,
184

 se souhlasem zákonného zástupce a přivolením soudu začít 

samostatně podnikat
185

 nebo nepracovat a žít z jiného „dostatečného zdroje 

obživy“.
186

 Zároveň tam, kde z vybrané možnosti nejsou automaticky 

odváděny povinné odvody a pojištění, musí dítě či jeho zákonní zástupci 

zajistit jejich placení samostatně. Na druhou stranu by mělo mít dítě zejména 

při výkonu závislé práce zajištěno nárok na zvláštní ochranu v pracovních 

vztazích, nadále nárok na pomoc při přípravě k povolání apod. Vedle těchto 

legálních možností existují též možnosti zákon překračující, jako je závislá 

práce mimo pracovněprávní vztah, neplacení povinného pojištění atd., 

a to se všemi souvisejícími důsledky a riziky. 

Vzhledem k tomu, že děti uvažované v mojí bakalářské práci pocházejí 

z jiného kulturního prostředí, než je Česká republika, zajímalo mne, zda měly 

možnost dovědět se tento druh informací tak, aby je mohly využít 

při rozhodování o svém dalším směřování po ukončení školní docházky 

a alespoň do určité míry převzít odpovědnost za svůj život. Za klíčové považuji 

zejména následující oblasti či témata: myšlenka provázanosti práv a povinností 

v právním a sociálním státě; možnosti a povinnosti po ukončení povinné školní 

docházky; zvláštní ochrana mladistvých v pracovních vztazích; závislá práce 

mimo pracovněprávní vztah jako forma nelegální práce a její postihy; existence 

zdrojů možné bezplatné pomoci po ukončení školní docházky, zejména Úřadu 

práce, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb apod. 

 Jako možný zdroj informací v tomto směru lze do značné míry vyloučit 

jejich vlastní komunity, a to pro kulturní rozdílnost pojetí pracovních vztahů, 

                                                                                                                            
zástupce, z čehož usuzuji, že tak může učinit dítě samo – viz Žádost o zprostředkování 

zaměstnání 
184 Dítě tak může učinit samo; srov. poznámka 103 
185 Viz Občanský zákoník (89/1012 Sb.), § 33. K otázce případných omezení vyplývajících pro 

podnikání cizinců z cizineckého práva – viz Čižinský a kol., 2012, s. 222–230 
186 Srov. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.), § 6 písm. c) 
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nevyužívání oficiálních zdrojů podpory v sociálně obtížných situacích apod. 

Tyto rozdíly jsem zmínila již v kapitole 3.1, proto se jimi zde nebudu blíže 

zabývat. Uvedu jen, že konkrétně ve vietnamské komunitě má podle výzkumů 

v podstatě „informační monopol, zejména pokud jde o interpretaci české 

legislativy“, vietnamský zprostředkovatelský servis, který za úplatu vyřizuje 

pro migranty různé záležitosti ve styku s úřady (pojištění, daně, řidičské průkazy, 

povolení k podnikání atd.).
187

 Podle některých autorů se poskytování 

zprostředkovatelských služeb stalo pro mnohé výnosným byznysem 

a umožňuje migrantům první generace žít v České republice v podstatě 

bez hlubší integrace.
188

  

Stejně tak spíše okrajovým zdrojem těchto informací by mohly být různé 

integrační programy zaměřené na děti-cizince, a to jednak proto, že ne všechny 

děti uvažované v mojí práci se během školní docházky do některého 

z integračních programů zapojily, jednak proto, že v souvislosti s integrací 

dětí-cizinců v České republice je napříč různými sektory akcentována zejména 

problematika jejich vzdělávání a začleňování do školského systému, včetně 

jejich možnosti dosahovat vyšších stupňů vzdělání, případně s tím související 

otázka nedostatečné jazykové vybavenosti dětí i jejich rodičů.
189

 Výzkum 

z roku 2018, zaměřující se na specifika integrace nezletilých cizinců v České 

republice, konstatoval, že děti cizinců, které po základní škole nepokračovaly 

ve středoškolském vzdělávání „zůstávaly mimo systém většinou bez kvalifikace 

a sociálního zajištění“ a „jejich přístup na trh práce byl závislý na agenturách 

a klientech z vlastní komunity,“ přičemž tento scénář popsal jako typický 

pro vietnamské děti, které přišly do ČR v průběhu druhého stupně základní 

školy.
190

 Zároveň však ukázal, že otázkám týkajícím se zaměstnávání nezletilých 

                                                
187 Černík a kol., 2006, s. 116 
188 Krebs a Pechová, 2008, s. 8 
189 Srov. Schebelle, Kubát a Bareš, 2018 
190 Tamtéž, s. 47 
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cizinců či jejich podporou k řádnému pracovnímu začlenění do systému 

se odborní pracovníci z různých oblastí ve své každodenní praxi nevěnovali.
191

 

Hlavním zdrojem relevantních informací by tedy pro děti uvažované v mojí 

práci mohla být patrně škola. Ačkoliv u nich nelze mluvit o plné integraci 

do českého vzdělávacího systému, jako je tomu u některých dětí druhé 

generace migrantů,
192

 všechny z nich alespoň nějakou dobu základní školu 

v České republice navštěvovaly.
193

 A podle některých odborníků je škola 

například pro vietnamskou rodinu v České republice „často jediný informační 

kanál o české společnosti,“
194

 který jí rovněž umožňuje přicházet do kontaktu 

s majoritní společností.
195

 

Zajímalo mne proto, zda je možné některé z výše vydefinovaných oblastí 

či témat nalézt v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 

(RVP ZV). Ten stanoví, že základní vzdělávání zejména na druhém stupni má 

žákům pomáhat získat vědomosti, dovednosti a návyky, které povedou 

mj. „k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana 

našeho státu i Evropské unie.“,
196

 přičemž jedním z cílů základního vzdělávání 

je „připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné 

a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.“
197

 

K dosahování tohoto cíle ve vztahu k výše vydefinovaným tématům by měl 

přispět zejména rozvoj kompetencí občanských a pracovních.
 
 

V rámci kompetencí občanských by měl žák na konci základního vzdělávání 

mj. „chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, 

                                                
191 Tamtéž, s. 39, s. 89–92  
192 Srov. Krebs a Pechová, 2008, s. 8 
193 Worbs, 2003, označuje ty imigranty, jejichž rodiče se narodili v zemi původu, a kteří přijeli 

do hostitelské země ve věku vyšším než 6 let jako „mezi-generaci“ (s. 1017); tato generace 

zpravidla dosáhne nižšího vzdělání ve srovnání s druhou generací migrantů (s. 1021) a je 

větší měrou ohrožena nezaměstnaností (s. 1032)  
194 Černík a kol., 2006, s. 164 
195 Sýkora a kol., 2016, s. 494 
196 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2017, s. 8 
197 Tamtéž, s. 8 
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být si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu“.
198

 Základní 

vzdělávací oblastí v tomto směru je oblast Člověk a společnost, která má žáka 

vybavit ke schopnosti zapojení se do života demokratické společnosti, pomoci 

mu chápat dějinné, sociální a kulturně historické souvislosti života lidí, 

vychovávat jej k toleranci a respektování lidských práv apod.
199

 Má také 

přispívat k rozvoji finanční gramotnosti.
200

 Vzdělávacími obory v této oblasti 

jsou Dějepis a Výchova k občanství, v jejíž náplni je zmíněn mj. rozvoj právních 

vědomostí žáků, orientace ve světě financí či seznamování s hospodářským 

životem.
201

 Mezi konkrétní výstupy vzdělávacího oboru Výchova k občanství 

patří mj. schopnost žáka zhodnotit význam vzájemné solidarity a tolerance,
202

 

rozlišit, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a uvést příklady příspěvků 

a dávek směřujících ze státního rozpočtu občanům,
203

 objasnit význam právní 

úpravy důležitých vztahů, vč. pracovního poměru,
204

 nebo rozpoznat protiprávní 

jednání a rozlišit mezi přestupkem a trestným činem.
205

 Učivo tohoto 

vzdělávacího oboru zahrnuje vedle lidských práv, vč. práv dítěte, též právní řád 

České republiky a otázky týkající se práva v každodenním životě, 

vč. představení důležitých právních vztahů a závazků z nich vyplývajících.
206

  

V rámci kompetencí pracovních by měl žák na konci základního vzdělávání 

být schopen mj. „činit podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 

                                                
198 Tamtéž, s. 12 
199 Tamtéž, s. 51 
200 Tamtéž, s. 51 
201 Tamtéž, s. 51 
202 Tamtéž, s. 57 
203 Tamtéž, s. 59; tento výstup chybí v „Minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření“ 
204 Tamtéž, s. 60; tento výstup chybí v „Minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření“ 
205 Tamtéž, s. 60; tento výstup je v „Minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření“ nahrazen takto: „rozeznává nebezpečí ohrožení 

sociálně patologickými jevy“ a „v krizových situacích využívá služby pomáhajících 

organizací“ 
206 Tamtéž, s. 61 
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zaměření“
207

 Tyto kompetence jsou rozvíjeny převážně v rámci vzdělávací 

oblasti Člověk a svět práce, kam na druhém stupni spadá povinný tematický 

okruh Svět práce. Ten je závazný pro 8. a 9. ročník, s jeho realizací je však 

možné začít již od 7. ročníku.
208

 Mezi jeho očekávané výstupy spadá 

mj. orientace v pracovních činnostech různých profesí a posouzení svých 

možností při dalším směřování, nebo také schopnost prezentovat se při ucházení 

o zaměstnání.
209

 Do učiva tohoto tematického okruhu spadají mj. otázky 

týkající se zaměstnání a podnikání, vč. seznámení se s právy a povinnostmi 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, se způsoby hledání zaměstnání, s druhy 

podnikání, s Úřadem práce, apod.
210

  

Z uvedeného je zřejmé, že RVP ZV poskytuje prostor k pokrytí většiny 

témat, která jsem na začátku této kapitoly označila jako klíčová pro uschopnění 

dětí uvažovaných v mojí bakalářské práci k tomu, aby měly možnost 

informovaně se podílet na rozhodování o svém dalším směřování po základní 

škole. Děti teoreticky mohly během studia na druhém stupni základní školy 

získat představu o provázanosti práv a povinností v právním a sociálním státě; 

být seznámeny s možnostmi, co dělat po základní škole, což mohlo zahrnovat 

též seznámení s profesemi dosažitelnými po základní škole či základními druhy 

podnikání; získat porozumění významu pracovněprávních vztahů; vědět 

o existenci přestupků, mezi něž spadá též nelegální práce; být seznámeny 

alespoň s některými druhy podpory, jako jsou příspěvky směřující od státu 

k občanům, OSPOD pečující o blaho dítěte, Úřad práce poskytující služby 

zaměstnanosti, či pomáhající organizace pro případy krize, apod. Přitom 

                                                
207 Tamtéž, s. 13 
208 Tamtéž, s. 111 
209 Tamtéž, s. 111; u tohoto výstupu je v „Minimální doporučené úrovni pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření“ navíc výslovně uvedeno, že žák „byl 

seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů, byl seznámen s možnostmi 

využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání“ 
210 Tamtéž, s. 111 
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zejména otázky týkající se zaměstnání a podnikání jsou v RVP ZV plánovány 

jako učivo až do vyšších ročníků, které děti již navštěvovaly. Přesto bylo 

z reakcí dětí zřejmé, že tyto skutečnosti pro praxi neznaly, významu 

pracovněprávních vztahů neporozuměly, hrozbu pokuty za přestupek nelegální 

práce nerozlišily atd.  

 V závěrečné části svojí práce se pokusím zamyslet nad tím, co by mohlo 

pomoci k tomu, aby tyto děti a jim podobné byly po základní škole lépe 

vybaveny pro spolurozhodování o svém dalším směřování, a proč se touto 

otázkou zabývat v rámci vzdělávání.  

 

3.4 Vzdělávání a příprava k povolání  

V základních lidskoprávních dokumentech, a to na mezinárodní, regionální 

i národní úrovni, je uváděno právo na vzdělání a na přípravu k povolání, 

zvláště u dětí do 18 let.
211

 Vzdělání hraje v životě člověka i společnosti 

nezastupitelnou roli a plní řadu funkcí. Mezi nimi lze jmenovat funkci 

ekonomickou, neboť pomáhá utvářet a ovlivňovat pracovní schopnosti 

a předpoklady člověka pro výkon složité práce, a funkci sociálně-kulturní, 

neboť přispívá ke kultivaci jedince a jeho začlenění do společnosti.
212

 Vzdělání 

je výsledkem dvou souvisejících procesů, vzdělávání a výchovy. Vzdělávání 

lze chápat jako „proces záměrného a organizovaného osvojování poznatků, 

dovedností, postojů aj., typicky realizovaný prostřednictvím školního 

vyučování,“ a výchovu jako „záměrné působení na osobnost jedince s cílem 

dosáhnout změn v různých složkách osobnosti.“
213

  

Ve vztahu k dětem-cizincům v České republice bývá právo na vzdělání často 

pojímáno jako právo na studium ve vyšších stupních vzdělávacího systému 

                                                
211 viz Úmluva o právech dítěte, Evropská sociální charta, Listina základních práv a svobod 
212 Krebs a kol., 2007, s. 415–420  
213 Průcha, 2015, s. 17 
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a převážně tímto směrem pak bývá směřována pozornost a podpora 

odborníků.
214

 Článek 28 Úmluvy o právech dítěte bývá při těchto snahách 

interpretován takto: „Dítě má právo na vzdělání a má být podporováno 

a povzbuzováno k dosažení té nejvyšší možné úrovně vzdělání.“
215

 Přitom 

v článku 28 Úmluvy je sice uznáno právo dítěte na vzdělání a státy se zavazují 

ke zpřístupňování bezplatného a povinného základního vzdělání, vč. zavádění 

opatření k podpoře pravidelné docházky a snížení počtu těch, kdo školu 

nedokončí, dále k podněcování rozvoje středního vzdělání a zvyšování jeho 

dostupnosti všem dětem, zpřístupňování vysokoškolského vzdělání podle 

schopností, zpřístupňování informací a poradenské služby v oblasti vzdělání 

a odborné přípravy k povolání, avšak o tom, že by dítě mělo být povzbuzováno 

a podporováno k dosažení nejvyšší možné úrovně vzdělání, se v něm nehovoří.
216

 

Právo na výchovu dětí v tomto věku, včetně volby vzdělání pro své dítě, mají 

rodiče.
217

 Mezinárodní dokumenty také nezaručují automaticky pro všechny 

přístup ke středoškolskému vzdělání.
218

 Podobně ani Světová konference 

týkající se vzdělávání dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami, 

která rozpracovala myšlenku inkluzivního vzdělávání, ve svém Prohlášení 

ze Salamanky
219

 neklade důraz na dosažení nejvyššího možného vzdělání, 

nýbrž uznává a prohlašuje, že „každé dítě má základní právo na vzdělávání 

a musí dostat příležitost dosáhnout přijatelné úrovně znalostí a dovedností.“
220

 

Vzhledem k jednostrannému důrazu na povzbuzování dětí-cizinců 

k dosahování nejvyššího vzdělání v rámci vzdělávacího systému České 

                                                
214 Srov. Schebelle, Kubát a Bareš, 2018 
215 Diskriminace do školy nepatří, 2016, s. 19 
216 Srov. Úmluva o právech dítěte, čl. 28 
217 Srov. Listina základních práv a svobod (Usnesení č. 2/1993 Sb.), čl. 32; Mezinárodní pakt 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech (Vyhláška č. 120/1976 Sb.), čl. 13; Úmluva 

o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení č. 209/1992 Sb.), Dodatkový protokol, čl. 2 
218 Čižinský a kol., 2012, s. 247 
219 Česká republika byla jednou z 92 zemí účastnících se této konference a podepsala 

prohlášení roku 1994 – viz Marques, osf.cz, 1. 10. 2016 
220 Prohlášení ze Salamanky, 1994, s. 6 
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republiky je v různých souhrnných informačních materiálech pro cizince 

či odborníky zabývající se cizinci zpravidla zevrubně objasněn systém školství 

a možnosti navazujícího studia po základní škole, není zde však nikde 

uvedeno, co je nutné udělat v případě, že dítě po základní škole již ve studiu 

pokračovat nebude. Zaměstnávání cizinců je v nich pojednáno samostatně, jako 

na studium nenavazující kapitola, často ani nezmiňující specifické podmínky 

pro mladistvé zaměstnance.
221

 Potenciální souvislost mezi ukončením povinné 

školní docházky a zahájením výkonu povolání se v nich neobjevuje, 

problematika přechodu od studia k povolání v nich není řešena.
222

  

Navíc snaha motivovat děti-cizince k dalšímu studiu po základní škole staví 

pouze na ekonomické funkci vzdělání a slibuje jim možnost získat 

v budoucnosti díky vyššímu vzdělání finančně lépe ohodnocenou práci.
223

 

Implicitně předpokládá, že se děti po základní škole zařadí do systému legální 

práce, v němž dosažené vzdělání může být určitým kritériem. Nepokládá si 

otázku, zda děti pocházející z kulturně a sociálně zcela odlišného prostředí, 

než je Česká republika, které v České republice plnily povinnou školní 

docházku třeba jen několik posledních let, jsou po základní škole připraveny 

a vybaveny k tomu, aby se pracovně začlenily do české společnosti s jejími 

normami a zákony, zda rozumí rozdílu mezi legální a nelegální prací, 

zda chápou, proč by měly usilovat o získání práce legální a nepřijmout třeba 

i snáze získatelnou či dokonce finančně výhodnější nabídku práce nelegální, 

práce mimo pracovněprávní vztah. Důrazem na ekonomickou funkci vzdělání 

je opomíjena jeho funkce sociálně-kulturní a její možnosti i limity. 

                                                
221 Srov. např. Informační publikace pro cizince Česká republika, 2011; Čižinský a kol., 2012; 

Valentová Čech, 2018 
222 Publikace také pracují například s pojmem „nezaopatřené dítě“ bez objasnění, co tento 

pojem znamená, a uváděné informace tak mohou působit zavádějícím dojmem. Např. 

Čižinský a kol., 2012, s. 263: „Minimálně do 18. let hradí zdravotní pojištění 

za nezaopatřené dítě stát“; podobně: Informační publikace pro cizince Česká republika, 

2011, s. 48: „Stát je plátcem pojistného (…) za nezaopatřené děti (do 26 let věku)“.  
223 Srov. Základkou to nekončí, s. 5 
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Jestliže problematika přechodu mezi školním prostředím a pracovním 

prostředím u dětí mladších 18 let není hlouběji reflektována a řešena ani mezi 

odborníky zabývajícími se cizinci v České republice, kteří si jsou vědomi 

specifik některých komunit cizinců, včetně situace a obtíží, do kterých 

se v nich mohou dostávat některé děti po základní škole, lze jen těžko 

očekávat, že ji budou reflektovat učitelé základních škol a že ji budou schopni 

patřičně zohlednit v procesu vzdělávání těchto dětí. Učitelé nejsou odborníky 

na kulturní odlišnosti s jejich praktickými důsledky a nemusí si být vědomi 

toho, že základní škola je pro některé děti-cizince v podstatě jedinou a klíčovou 

institucí, která je může vybavit pro přechod ze školy do světa legální práce. 

Učitelé tak mohou na základně zkušenosti s většinovou společností 

předpokládat, že dětem, které po základní škole nebudou pokračovat ve studiu, 

pomůže se vstupem do světa práce Úřad práce či různé podpůrné programy,
224

 

a že oni se ve škole mohou a mají věnovat především přípravě dětí k dalšímu 

studiu. Navíc ani sami učitelé nemusí dostatečně znát příslušnou legislativu, 

různé možnosti a praktické kroky, které dítě v jednotlivých scénářích musí 

po ukončení školy udělat, aby se nedostalo mimo systém, apod. To, jakým 

způsobem probíhá na základních školách příprava na povolání a zda je při ní 

zohledňována také možnost zahájení ekonomicky aktivního života 

bezprostředně po základní škole, by bezpochyby stálo za podrobnější výzkum. 

V rámci něj by bylo možné zaměřit se také na identifikaci bariér v efektivní 

a praktické komunikaci o tomto tématu mezi učiteli a žáky z různých 

sociálních a kulturních prostředí a na základě zjištěných výsledků se pokusit 

některé z nich odstranit. Podobný výzkum však přesahuje možnosti 

této bakalářské práce a nabízí se jako příležitost pro budoucnost. 

                                                
224 Srov. např. projekt IQ Roma Servis, z.s. „Učíme se prací“, zaměřující se na uplatnění 

nekvalifikovaných či nízko kvalifikovaných mladistvých na trhu práce, viz Maléřová, 

iqrs.cz, 30. 6. 2014  
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Nutnost přípravy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na život 

v dospělosti vydefinovalo jako jednu z klíčových oblastí pro inkluzivní 

vzdělávání též Prohlášení ze Salamanky. Školy by podle něj měly být těmto 

žákům nápomocné při efektivním přechodu ze školy do pracovního světa 

a zařazovat specifické přechodové programy a podporu v této oblasti.
225

 

Reflektování a zejména akceptování skutečnosti, že některé děti v České 

republice si projdou tímto obdobím bezprostředně po ukončení povinné školní 

docházky a že na ně potřebují být řádně připraveny již během ní, stejně jako 

uschopnění učitelů v této oblasti, by bezpochyby pomohlo lépe naplňovat 

právo na vzdělání a přípravu k povolání i u dětí uvažovaných v mojí bakalářské 

práci. Lepší připravenost k povolání, včetně znalosti práv a povinností s ním 

souvisejících, možných zdrojů podpory apod., by zase lépe uschopnila tyto děti 

k tomu, aby se mohly alespoň částečně spolupodílet na rozhodování o svém 

dalším směřování po ukončení školní docházky a snad by mohla alespoň 

v některých případech pomoci předejít situaci, do které se posléze dostaly. 

Bez poskytnutí relevantních informací, včas a srozumitelnou formou, těmto 

dětem do značné míry upíráme právo na participaci, necháváme je bez 

varování začít dělat přestupek nelegální práce, zvyšujeme riziko, 

že se v budoucnu stanou osobami ohroženými situacemi blízkými obchodování 

s lidmi apod.
226

 

                                                
225 Prohlášení ze Salamanky, 1994, s. 25 
226 Obchodování s lidmi: příručka pro pomoc obětem, 2018, s. 25: Osoby, které nedisponující 

dostatkem informací nebo jazykovými schopnostmi, jsou jednou z rizikových skupin 

ohrožených situacemi blízkými obchodování s lidmi. 
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Závěr 

V práci jsem se na základě konkrétních příběhů zamýšlela nad situací dětí 

původem z Vietnamu a z Číny, které po dokončení školní docházky začaly 

v České republice pracovat, a to mimo pracovněprávní vztah, v rozsahu 6 dní 

v týdnu, 10–11 hodin denně. Nejprve jsem se pokusila vymezit pro jejich 

situaci právní rámec. Zaměřila jsem se přitom jednak na základní lidská práva, 

jako je právo dětí na zvláštní ochranu a péči, právo na vzdělání a přípravu 

k povolání, na ochranu před pracovním vykořisťováním, na sociální 

zabezpečení apod., jednak na konkrétní české právní předpisy. Zohlednila jsem 

trvalý pobyt dětí, díky kterému je jejich právní postavení srovnatelné 

s postavením českých občanů. 

Na základě tohoto rozboru jsem došla k závěru, že hlavním problémem 

v případě uvažovaných dětí je skutečnost, že po škole začaly vykonávat 

závislou práci mimo pracovněprávní vztah, tedy nelegální práci se všemi 

důsledky a riziky. Tím de facto vypadly z ochranného rámce vytvářeného 

právním a sociálním státem. Pokusila jsem se ukázat, že spíše než o cílenou 

formu vykořisťování těchto dětí se jedná o určité řešení jejich situace 

po ukončení školní docházky, které vychází z kulturních a sociálních specifik 

jejich komunit. Je to však řešení, ve kterém jsou na jedné straně porušována 

práva těchto dětí, na druhé straně děti samy porušují české právní předpisy. 

Dále jsem se snažila nalézt odpověď na otázku, kdo nese za situaci dětí 

odpovědnost. Antropologický diskurs zamýšlející se nad dětstvím a právy 

dítěte tak, jak je předkládá Úmluva o právech dítěte, mne přiměl změnit 

perspektivu. Z původně paternalistické pozice, ve které jsem vnímala děti čistě 

jako oběť, mne přivedl k poznání, že i těmto dětem je nutné přiznat schopnost 

rozhodovat o svém vlastním životě, vytvářet vlastní interpretace světa a jednat 

podle nich.  
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Aby se však tyto děti mohly opravdu spolupodílet na rozhodování o svém 

dalším směřování po základní škole, potřebovaly by k tomu mít včas relevantní 

a srozumitelné informace o tom, jak funguje česká společnost, o právech 

a povinnostech souvisejících s prací, o pracovních možnostech po základní 

škole, o existujících formách podpory a pomoci apod. Ukázala jsem, 

že hlavním zdrojem takových informací by mohla být pro tyto děti škola 

a že v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání existují 

vzdělávací oblasti a obory, do nichž příslušná témata spadají. Přesto bylo 

z reakcí dětí zřejmé, že pro praxi podstatné skutečnosti neznaly, významu 

pracovněprávních vztahů neporozuměly, hrozbu pokuty za přestupek nelegální 

práce nerozlišily apod.  

V práci jsem dále upozornila, že v souvislosti s integrací dětí-cizinců 

v České republice je odborníky napříč různými sektory akcentována zejména 

problematika jejich dalšího vzdělávání a možnosti dosahovat vyšších stupňů 

vzdělání. Pracovní začleňování nezletilých cizinců není v praxi řešeno. 

V odborné literatuře jsem sice našla zmínku o tom, že některé děti, zejména 

z vietnamských komunit, zůstávají po základní škole mimo systém, 

bez sociálního zajištění, pracovně odkázané na klientský přístup vlastní 

komunity, avšak další pozornost této otázce v literatuře věnována nebyla.  

V práci jsem navrhla, že jednostranný důraz kladený na dosahování vyššího 

vzdělání dětmi-cizinci zastiňuje skutečnost, že některé děti ani při nejlepší 

snaze odborníků dál studovat nepůjdou a že potřebují být již během základní 

školy vybaveny pro přechod ze školy do světa práce. Vyslovila jsem 

domněnku, že reflektování a akceptování této skutečnosti v prvé řadě 

odborníky z oblasti integrace cizinců by mohlo pomoci navést též učitele 

k rozpoznání klíčové role, kterou škola může sehrát u některých žáků 

v přípravě k povolání a jejich zařazení do světa legální práce. Předpokladem 

k tomu je, že přestane být zdůrazňována především ekonomická funkce 
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vzdělání a začne být více zohledňována též jeho funkce sociálně-kulturní. 

Vhodný výzkum by mohl pomoci porozumět, jak v současnosti probíhá 

příprava k povolání na základní škole v České republice, zda a jakým 

způsobem je při ní zohledňována též možnost bezprostředního zahájení 

ekonomicky aktivního života po základní škole, do jaké míry jsou objasňovány 

otázky z oblasti pracovního práva, zda jsou v této souvislosti brány v úvahu 

specifika různých sociálních a kulturních prostředí, ze kterých žáci pocházejí 

apod. Mohl by také pomoci identifikovat případné bariéry v tomto procesu. 

Následně jsem v práci poukázala na to, že takovéto snahy o zlepšování 

praktické připravenosti k povolání mohou najít oporu v oblasti teorie 

inkluzivního vzdělávání. Prohlášení ze Salamanky totiž stanovilo jako jednu 

z klíčových oblastí právě přípravu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

na život v dospělosti a jejich podporu při efektivním přechodu ze školy 

do pracovního světa. Tyto snahy také korespondují s naplňováním práva dětí 

na vzdělání a přípravu k povolání.  

Dosažení lepší připravenosti k povolání během povinné školní docházky, 

včetně znalosti práv a povinností s ním souvisejících, možných zdrojů podpory 

apod., by uschopnilo též děti uvažované v mojí bakalářské práci k tomu, 

aby se mohly lépe spolupodílet na rozhodování o svém dalším směřování 

po ukončení školní docházky. To by snad alespoň v některých případech mohlo 

pomoci předejít situaci, do které se posléze dostaly. Nelze vyloučit, 

že i s kvalitní, srozumitelnou a prakticky orientovanou přípravou na povolání 

zejména v posledních ročnících základní školy by se některé děti uvažované 

v mojí bakalářské práci rozhodly pro nelegální práci, například pro závislou 

práci mimo pracovněprávní vztah. Toto rozhodnutí by však bylo již (více) 

informované a tím alespoň do určité míry svobodné, znalé rizik i alternativ, 

stejně jako dostupných zdrojů podpory a ochrany, kterou Česká republika, 

coby právní a sociální stát, chce nabízet i jim. 
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