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Úvod  

Téma participačních práv je stále častěji rezonujícím tématem ve společnosti, nicméně 

v českém právním prostoru není ovšem z pohledu ústavního práva podrobněji zpracováno. 

Participační práva dítěte jsou důležitým komplexem práv dítěte, které mu zaručuje nikoliv jen 

možnost vyjadřovat se v řízení před soudem ve věci, která se ho týká, ale také i mnohá další 

práva. Podle amerického psychologa Rogera Harta se jedná o „sdílení rozhodnutí, které 

ovlivňují život jednotlivce, a zároveň život v komunitě, ve které jednotlivec žije.“1 Problematika 

participačních práv je tématem multidisciplinárním, jsou zaručena právem, nicméně jejich pro 

jejich naplňování je potřebná znalost také dětské psychologie, popřípadě pedagogiky. Na 

mezinárodním poli je zatím nejvýznamnějším instrumentem Úmluva o právech dítěte z roku 

1989, jež vznikla na půdě OSN a jejíž smluvní stranou je od roku 1991 Česká republika (dále 

též „Úmluva“).2 Autorka z této Úmluvy vychází také při vymezení pojmu dítěte, tj. dítětem 

rozumí se osoba mladší osmnácti let ve smyslu článku 1 Úmluvy. 

Cílem překládané práce je zhodnotit judikaturu Ústavního soudu týkající se 

participačních práv dítěte, přičemž autorka pro přehlednost po vzoru zahraničních autorů3 

využívá jazykového výkladu. Před vznikem této práce si autorka stanovila několik 

následujících výzkumných otázek, jimiž jsou: 1: Kritéria pro hodnocení participačních práv 

dítěte a jejich aplikace Ústavním soudem; 2.  Vývoj judikatury Ústavního soudu týkající se 

participačních práv dítěte, 3. Kritické posouzení této judikatury a její komparace s dostupnou 

českou i zahraniční literaturou. 

Před zahájením vlastního psaní textu této diplomové práce autorka zpracovala také 

vlastní výzkumné šetření, v němž zpracovala 77 rozhodnutí Ústavního soudu na základě 

následujících kritérií: a) věku dítěte v době rozhodnutí, kým byla podána ústavní stížnost; b) 

dále autorka zpracovala skutkový stav a dále rozřadila podle toho, k čemu se Ústavní soud 

vyjadřoval, například věku dítěte, rozumové vyspělosti, zastoupení dítěte OSPODem a 

podobně. Jednotlivá rozhodnutí autorka komparuje z hlediska vývoje postoje Ústavního soudu 

k participačním právům dítěte a dále výsledky výzkumného šetření srovnává se závěry 

 
1 HART, Roger A. Children's participation: From tokenism to citizenship. UNICEF: Innocenti essays, 1992. 

Dostupné také z: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf, s. 5. 
2 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte č. 104/1991 Sb., dostupné 

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-104. 
3 Například VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: a 

commentary on the convention on the rights of the child and its protocols. Cheltenham, UK; Northampton, MA, 

USA: Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 38. 
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Evropského soudu pro lidská práva, Výboru pro práva dítěte (dále též jako „Výbor“) a dalších 

institucí i se závěry odborné literatury.  

V první části této diplomové práce autorka vymezí, jakým způsobem se historicky od 

devatenáctého století vyvíjel vztah k dítěti do současnosti, včetně zahrnutí Úmluvy o právech 

dítěte, okolnostmi jejího přijetí a vymezením jejích základních principů. Ve třetí kapitole bude 

obecně zpracován koncept participačních práv dítěte v mezinárodní a vnitrostátní úpravě, dále 

bude pozornost věnována navazujícím otázkám: dítěti jako aktivnímu subjektu práv, jeho lidské 

důstojnosti a specifikům účasti dítěte na řízení před soudem. Ve druhé části předkládané práce 

autorka zpracuje, jak již bylo uvedeno výše, vlastní výzkumné šetření, které bude pro 

přehlednost rozděleno do podkapitol podle jazykového výkladu článku 12 Úmluvy o právech 

dítěte po vzoru například autora komentáře k Úmluvě Woutera Vandenhole. V poslední, páté, 

kapitole autorka vymezí, co znamená porušení práva dítěte na účast na řízení a jeho 

nevyslechnutí z pohledu ústavního práva, neboť se jedná o neopominutelný pohled na 

předkládané téma. Nevyslechnutí dítěte nezasahuje totiž pouze do práv dítěte, ale ovlivňuje 

celou rodinu, v níž dítě vyrůstá, a může zasahovat do práv rodičů. Práce se bude primárně 

zabývat otázkami spjatými s uplatňováním participačních práv dítěte v řízení před soudem, 

okrajově se dotkne i řízení jiných, například šetření veřejného ochránce práv. Domnívám se 

nicméně, že závěry vyplývající z této práce jsou aplikovatelné i v dalších sférách života dítěte, 

například při poskytování zdravotní péče, účasti na životě ve škole, v rodině apod. 

Předkládaná práce pracuje jak s primárními, tak i sekundárními zdroji. Mezi první 

zmíněné lze zařadit zejména Úmluvu právech dítěte, pracováno je nicméně i s dalšími 

mezinárodními smlouvami, například Ženevskou deklarací práv dítěte z roku 1924 nebo 

Deklarací práv dítěte přijatou roku 1959, dále také s Listinou základních práv a svobod4 a 

dalšími platnými zákony. Výsadní postavení mezi primárními zdroji této práce má ovšem 

judikatura Ústavního soudu, reflektována je ovšem také judikatura Evropského soudu pro 

lidská práva, případně nejvyšších soudů jiných států.   

Co se týká zdrojů sekundárních, práce vychází z odborných článků a monografií četných 

autorů, kteří se tématu participačních práv dítěte věnovali. Jedná-li se o literaturu českou, lze 

zmínit práce Heleny Hofmannové, Anny Hofschneiderové, Veroniky Kristkové a dalších. 

 
4 Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A 

SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, 

dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2.  
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V zahraničí se tématu věnují nejen právníci, ale také psychologové nebo sociální pracovníci: 

Wouter Vandenhole, Laura Lundy, Roger Hart a další.  
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1. Vývoj vztahu k dítěti  

Aby bylo možné správně popsat participační práva dítěte, je nutné alespoň stručně 

vyložit, jak historicky probíhal vývoj pojetí dítěte. Dětství bylo v moderních společnostech 

podle francouzského historika Philippa Arièse objeveno až teprve nedávno, a tudíž jsou city 

k dětem a k rodině moderní. V minulosti (myšleno před Velkou francouzskou revolucí) bylo 

toto období života téměř ignorováno a děti byly považovány za „malé dospělé“. Rodina 

existovala jako skutečnost, nebyla nicméně chápána jako morální nebo sentimentální hodnota.5  

Po Velké francouzské revoluci v roce 1789 se postupně začal proměňovat vztah k dítěti, 

a začalo se uvažovat, přinejmenším v měšťanských kruzích společnosti, o výchově. Tyto 

tendence byly zaznamenány také v dobové literatuře, mezi nejznámější patří např. praktická 

příručka Emil, čili, O vychovávání Jeana-Jacquese Rousseaua.6 Dle některých autorů byly děti 

od sedmnáctého století vnímány jako zatím plně nerozvinuté lidské bytosti, které kvůli své 

zranitelnosti potřebují ochranu.7 

V „dlouhém“ devatenáctém století došlo k přerodu demografického chování 

evropských obyvatel, které bylo zapříčiněno prudkým zlepšením životních podmínek. Pokles 

dětských úmrtí a s tím spojené následné snížení porodnosti umožnilo rodinám posun ve vnímání 

dítěte, kterému byla věnována větší pozornost.8 Milena Lenderová, česká historička zabývající 

se dějinami 19. století, však podotýká, že „Emoce hrály v rodině jen okrajovou roli, a to jak ve 

vztahu mezi manželi, tak ve vztahu mezi rodiči a dětmi navzájem. Citové pouto mezi členy rodiny 

nebylo ostatně pro fungování rodiny nezbytné a minimálně do druhé poloviny 19. stol. se ani v 

harmonickém rodinném prostředí nedávaly něžné city příliš najevo.“9 Ačkoliv nastaly 

v průběhu devatenáctého století změny rodiny i pojetí dítěte, jak Ammon popisuje, že děti 

přicházejí „přirozeněji i blaženěji věku dospělého než-li za časů předešlých,“10 ideální 

podmínky pro citovou výchovu však v rodinách nebyly.  

 
5 ARIÈS, Philippe. Centuries of childhood: a social history of family life. New York: Vintage Books, c1962. ISBN 

0394702867., s. 303. 
6 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil, čili, O vychování. Překlad Antonín Krecar. Třetí vydání, zrevidované. 

Olomouc: R. Promberger, 1926. 419 stran. 
7 VANDENHOLE, Wouter, Ellen DESMET, Didier REYNAERT a Sara LEMBRECHTS. Routledge 

international handbook of children's rights studies. New York, NY: Routledge, 2015. ISBN 9781138023703., s 3. 
8 LIVI BACCI, Massimo. Populace v evropské historii. Praha: Lidové noviny, 2003. Utváření Evropy. ISBN 80-

7106-495-5., s. 167. 
9 LENDEROVÁ, Milena a Karel RÝDL. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. V Praze: Paseka, 

2006. Fénix (Paseka). ISBN 80-7185-647-9., s. 147. 
10 AMMON, Friedrich August. Mladá matka, jak by se před porodem i v šestinedělí zachovati a dítko své v prvním 

jeho věku ošetřovati měla. Praha: Jaroslav Pospíšil, 1852. 138 s. Dostupné na: 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=16300.1852, s. 5. 
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Ellen Key, představitelka pedagogického reformismu a zastánkyně pedocentrismu, 

pedagogického směru orientovaného na individuální potřeby a zájmy dítěte, označila v roce 

1909 nadcházející dvacáté století přízviskem „stoletím dítěte“ a uvádí, že je třeba umožnit 

evoluci, přírodní tendence ve výchově a odmítnout vychovávat po staru tedy tak, jako by se lidé 

neměnili,11 a vyzdvihuje společně s Marií Montessori dětství jako zcela jedinečnou 

a významnou etapu lidského života. Reformní pedagogika reagovala na necitlivé postoje 

k dítěti a prosazovala změnu postojů k dítěti, které potřebuje prostor pro to, aby se mohlo 

rozvíjet podle toho, co je mu přirozené, a nikoliv dle představ dospělých.12 Podle Phillipa Arièse 

docházelo v průběhu dvacátého století ke stále intenzivnějšímu soustřeďování pozornosti na 

dítě, na něž byly i stále častěji zaměřovány zdroje,13 a v souladu s pedocentrickou pedagogikou 

bylo dítě pojímáno jako jedinec, který je schopen sám sobě porozumět, o sobě rozhodovat 

a měnit své chování. Pro tyto charakteristiky bylo toto pojetí nazýváno jako pojetí dítěte „na 

královském trůnu.“14   

Je však nutné podotknout, že Arièm nastíněný vývoj byl platný pouze pro země západní 

Evropy nebo Spojené státy americké. Reformní pedagogické hnutí zastoupené Ellen Key nebo 

Marií Montesorri vrcholilo v Československu v průběhu třicátých let dvacátého století, 

nicméně bylo záhy přerušeno druhou světovou válkou a poté byla pedagogika na dlouhá 

desetiletí ovlivňována socialistickým režimem. V Československu byl až do roku 1950 účinný 

rakouský občanský zákoník č. 946/1811 Sb.,15 který stanovil, že moc nad dítětem narozeném v 

manželství náležela otci. Až přijetím zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, který nabyl 

účinnosti v roce 1950, byla rodičovská práva zrovnoprávněna a rodiče nad dětmi vykonávali 

rodičovskou moc společně.16 Z uvedeného ustanovení zákona vyplývá, že dítěti žádné 

 
11 KEY, Ellen. The Century of the Child. Forgotten Books, 2017. ISBN 978-1528353823.  
12 HEJLOVÁ, Helena. Práva dítěte ve vzdělávání – výzva pro učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-468-6., s. 46; HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k 

dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-888-., s. 35; 

OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Vyd. 2. opr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. Studijní 

texty pro distanční studium. ISBN 80-7083-656-3., s. 19. 
13 ARIÈS, Philippe. Centuries of childhood: a social history of family life. New York: Vintage Books, c1962. 

ISBN 0394702867., s. 303. 
14 ŠTĚCH, Stanislav. Co přinesl „obrat k dítěti“ a co naopak skryl? Pedagogika [online]. 66(1), 73 – 82 [cit. 2021-

6-25]. Dostupné z: 

http://www2.tf.jcu.cz/~bauman/KPD_NUP_KUP/Vyzkumne_studie/Ped_2016_1_08_Co_p%F8inesl_73_82.pdf 

s. 74. 
15 § 147 a následující císařského patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., Obecný zákoník občanský, dostupné z: 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugywtcna#.  
16 Ustanovení § 53 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném: „Rodičovská moc obsahuje zejména práva a 

povinnosti rodičů řídit jednání dětí, zastupovat děti a spravovat jejich majetek. Budiž vykonávána tak, jak to 

vyžaduje zájem dětí a prospěch společnosti.“; KOVÁŘOVÁ, Daniela. Abeceda rodinného práva. Praha: Wolters 

Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-711-2., s. 106. 



6 

 

informace sdělovány být nemusely a jeho názor nebyl ani brán v potaz, nýbrž dítě na něj ani 

nebylo dotazováno. Děti tak byly řízeny a zastupovány rodiči.  

Vyvíjela se také mezinárodní úprava práv dítěte: Historicky první mezinárodněprávní 

kodifikací práv dítěte byla Ženevská deklarace práv dítěte přijatá Společností národů roku 1924, 

jejíž snahou bylo pomoci dětem v zemích zasažených první světovou válkou.17 Jednalo se 

o velmi významný milník ve vývoji práv dítěte, neboť se smluvní státy poprvé v historii 

přihlásily k myšlence zvláštní ochrany dítěte a vymezení jeho speciálních práv, ačkoliv 

deklarace nebyla právně závazná. Ženevská deklarace o právech dítěte měla pět základních 

článků, z nichž lze dovodit jednotlivá práva dítěte. Dítě navíc ještě nebylo považováno za 

nositele práv, nýbrž za předmět ochrany Ženevské deklarace.18 

V listopadu 1959 byla přijata Valným shromážděním OSN Deklarace práv dítěte, jež se 

měla jako nový katalog práv stát „Chartou OSN práv dítěte“.19 Stanovila deset principů: 

například rovnost, zvláštní ochranu dítěte, která zajišťuje psychický, fyzický a sociální rozvoj, 

právo na jméno a národnost, právo na adekvátní výživu, ubytování ve vyhovujících podmínkách 

a přístup ke zdravotní péči, právo na ochranu proti všem formám krutosti a násilí, a v neposlední 

řadě právo dítěte na porozumění a lásku rodičů a společnosti, o němž lze uvažovat jako o 

předchůdci dnešního článku 12 Úmluvy.20  

  

 
17 Text Ženevské deklarace práv dítěte dostupný z: http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm. 
18 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Legislative History 

of the Convention on the rights of the child [online]. New York and Geneva: United Nations, 2007 [cit. 2021-2-

13]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf/, s. 3 
19 Text Deklarace práv dítěte dostupný z: https://icv.vlada.cz/assets/udalosti/Charta_detskych_prav.pdf. 
20 HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. Ochrana práv dětí v konfliktu se zákonem v mezinárodněprávních 

dokumentech [online]. Liga lidských práv, 2014 [cit. 2021-6-25]. ISBN 978-80-87414-19-4. Dostupné z: 

https://llp.cz/wp-

content/uploads/Ochrana_prav_deti_v_konfliktu_se_zakonem_v_mezinarodnepravnich_dokumentech.pdf/, s. 13. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf
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2. Úmluva o právech dítěte 

V mnoha směrech položila Deklarace práv dítěte z roku 1959 základy pro přijetí 

Úmluvy o právech dítěte. Klíčovou myšlenkou, která tehdy zrála u zrodu Úmluvy, bylo, že děti 

nejsou závislé na ochraně dospělých, ale mohou také samy být aktivními aktéry. Následně byl 

rok 1979, na dvacáté výročí přijetí Deklarace práv dítěte, Valným shromážděním OSN označen 

za „rok dítěte“.21 

Ačkoliv nelze přehlédnout historický vývoj práv dítěte a nutnost jejich kodifikace, 

Úmluva je také důležitou součástí historie mezinárodního práva lidských práv. V průběhu 

studené války vznikaly různé lidskoprávní úmluvy či snahy na obou stranách, také se nedají 

přehlédnout snahy UNICEF a sílící celosvětová podpora pro úmluvu chránící práva dětí. 

S blížícím se koncem studené války se tedy obě strany snažily obsah Úmluvy ovlivnit. Polsko, 

jako součást komunistického bloku, v roce 1978 vyzvalo k přijetí právně závazné mezinárodní 

úmluvy, která by stála na principech Deklarace,22 a nakonec takový návrh úmluvy chránící 

práva dítěte předložilo. Podle australského právníka Philipa Alstona se tak stalo nejen při 

příležitosti vyhlášení roku 1979 jako roku dítěte, ale Polsko se dle něj snažilo jako zástupce 

Sovětského svazu oponovat vlivům Spojených států amerických v agendě lidských práv za 

prezidentství Jimmyho Cartera.23 Jimmy Carter se snažil napravit chyby svých předchůdců a 

vytvořit novou zahraniční politiku, která měla stát na lidských právech jako základním principu 

a zdůraznil význam tří skupin lidských práv: práva na osobní integritu, práva naplňovat zásadní 

potřeby jako je jídlo a vzdělání, a v neposlední řadě skupiny občanských a politických práv.24 

Adam Lopatka, který působil jako předseda pracovní skupiny pro Úmluvu, naopak uvádí, že 

Polsko chtělo dokázat, že iniciativa v oblasti lidských práv nemusí být monopolem západních 

států. Tragické historické zkušenosti Poláků – masové vyvražďování rodin včetně dětí, 

 
21 UN General Assembly, International Year of the Child., 18 October 1979, A/RES/34/4, dostupné z: 

https://www.refworld.org/docid/3b00f1b462.html [cit. 2021-6-25]. 
22 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Legislative History 

of the Convention on the rights of the child [online]. New York and Geneva: United Nations, 2007 [cit. 2021-2-

13]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf/, s. xxxvii. 
23 ALSTON, Philip in VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's 

rights: a commentary on the convention on the rights of the child and its protocols. Cheltenham, UK; 

Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 2-4.  
24 Carter and Human Rights, 1977–1981. Office of the historian [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://history.state.gov/milestones/1977-1980/human-rights/. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf
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odebírání dětí z rodin k nacistické indoktrinaci apod. – dle Lopatky působily jako podnět pro 

polské orgány, aby se pokusily zlepšit situaci dětí.25 

Na přípravě Úmluvy se podílely nejen státy zastoupené v Komisi OSN pro lidská práva, 

ale také delegáti ostatních členských zemí OSN, zástupci nečlenských zemí, zástupci 

soukromých neziskových organizací. Ačkoliv se regionálně během přípravy konaly mnohé 

konference a workshopy, podle právníka Woutera Vandenhole, zabývajícího se lidskými právy, 

lze však přemýšlet o tom, zda příprava návrhu Úmluvy neměla být „geograficky inkluzivnější“, 

a tedy zahrnovat více zemí.26 UNICEF se snažil zapojit do přípravy rozvojové země, aby 

zahrnovala kulturně diverzifikované pohledy na dětství. V posledních letech se ozývají kritické 

hlasy s tím, že „západní“ pohled na dětství dominuje Úmluvě, která také nezdůrazňuje vliv 

tradic a kultury jako hodnoty v ochraně práv dětí, a také, že děti neměly žádnou možnost text 

Úmluvy ovlivnit, jelikož k přípravám přizvány nebyly.27  

Participační práva dítěte, na něž je tato práce především zaměřena, byla poprvé 

zakotvena v Úmluvě ve článku 12. Jedná se o unikátní a inovativní ustanovení v mezinárodních 

lidskoprávních normách. První koncept Úmluvy vytvořený v Polsku nezahrnoval právo dítěte 

na vyjádření svého názoru, nicméně již revidovaný návrh z roku 1979 jej obsahoval 

s neoficiálním názvem „právo dítěte na vyjádření názoru“.28 

Úmluva o právech dítěte byla přijata konečně v roce 1989 a významným způsobem 

přispěla ke změně vnímání dětství v právu i výzkumu. Úmluva je prvním mezinárodněprávním 

instrumentem univerzální povahy institutem, který garantuje dětem širokou škálu lidských 

práv. Během dvou let ratifikovalo Úmluvu přes sto států, což z ní dělá nejrychleji ratifikovaný 

lidskoprávní instrument na světě. Úmluvu také ratifikovaly všechny členské státy OSN kromě 

 
25 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Legislative History 

of the Convention on the rights of the child [online]. New York and Geneva: United Nations, 2007 [cit. 2021-2-

13]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf/, s. xxxvii. 
26 VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: 

a commentary on the convention on the rights of the child and its protocols. Cheltenham, UK; Northampton, MA, 

USA: Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 4. 
27 KAIME, Thoko. ’Vernacularising’ the Convention on the Right of the Child: Rights and Culture as Analytic 

Tools. International Journal of Children’s Rights. 2010, 637-653. ISSN 09275568., s. 639;  

VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: a commentary 

on the convention on the rights of the child and its protocols. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward 

Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 4. 
28 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Legislative History 

of the Convention on the rights of the child [online]. New York and Geneva: United Nations, 2007 [cit. 2021-02-

13]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf/, s. 437-444. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf
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Spojených států amerických.29Americký právník Soo Joo Lee uvádí, že důvodem pro nepřijetí 

Úmluvy Spojenými státy je strach z toho, že by článek 12 Úmluvy výrazně omezil rodičovská 

práva, snížil autoritu dospělých a omezil snahu naplňovat nejlepší zájem dítěte,30 Lida 

Minasyan doplňuje, že dalším důvodem může být obava z neomezeného zasahování federální 

vlády do rodinného života.31 Úmluva však představuje nástroj, který položil základy pro 

opuštění paternalistického přístupu k dítěti, který byl do jejího přijetí obvyklý.  

Do československého právního řádu byla Úmluva o právech dítěte přijata sdělením 

federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 104/1991 Sb. Podle výkladu Ústavního soudu 

je Úmluva považována za mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách, 

které obecně dle výkladu Ústavního soudu32 tvoří součást ústavního pořádku. Tento závěr 

podpořil Nejvyšší soud, když uvedl, že Úmluva bezesporu lidskoprávní mezinárodní smlouvou 

je, a je tak i součástí ústavního pořádku.33    

2.1 Hlavní principy Úmluvy 

Jak již bylo vyloženo výše, přijetí Úmluvy bylo významným krokem k zajištění práv 

dítěte. Výbor pro práva dítěte založený článkem 43 Úmluvy dohlíží na správnou implementaci 

Úmluvy a vydává komentáře, které jsou významnými zdroji pro interpretaci a aplikaci 

Úmluvy.34 Za čtyři hlavní principy Úmluvy Výbor pro práva dítěte označil zákaz diskriminace 

a právo na rovnost (čl. 2 Úmluvy), zohlednění nejlepšího zájmu dítěte (čl. 3 Úmluvy), právo na 

život, jeho zachování a rozvoj dítěte (čl. 6 Úmluvy) a jako poslední právo na vyjádření vlastního 

názoru, který bude brán vážně, ve všech záležitostech, které se dítěte týkají (čl. 12 Úmluvy).35 

 
29 VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: 

a commentary on the convention on the rights of the child and its protocols. Cheltenham, UK; Northampton, MA, 

USA: Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 144. 
30 LEE, Soo Jee. A Child’s Voice Vs. A Parent’s Control: Resolving A Tension Between The Convention On The 

Rights Of The Child And U.S. Law. Columbia Review [online]. 2017, (117/3) [cit. 2021-3-27]. Dostupné z: 

https://columbialawreview.org/content/a-childs-voice-vs-a-parents-control-resolving-a-tension-between-the-

convention-on-the-rights-of-the-child-and-u-s-law/. 
31 MINASYAN, Lida. The United States has not ratified the UN Convention on the Rights of the Child  [online]. 

30. 9. 2018 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: https://atlascorps.org/the-united-states-has-not-ratified-the-un-

convention-on-the-rights-of-the-child/. 
32 Nález sp. zn. Pl. ÚS 36/01 ze dne 25. 6. 2002; např. nález sp. zn. I. ÚS 3233/19 ze dne 1. 4. 2020, kterým Ústavní 

soud ruší platební rozkaz vydaný Okresním soudem Plzeň-město pro rozpor s čl. 12 odst. 2 Úmluvy. 
33 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 122/2015 ze dne 6. 10. 2016. 
34 Například VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 

CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf/ nebo VÝBOR 

PRO PRÁVA DÍTĚTE. Všeobecný komentář č. 5 [online]. 2003 [cit. 2021-3-21]. CRC/GC/2003/5. Dostupné z: 

https://undocs.org/CRC/GC/2003/5/.  
35 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 

CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf/, b. 2. 

https://columbialawreview.org/content/a-childs-voice-vs-a-parents-control-resolving-a-tension-between-the-convention-on-the-rights-of-the-child-and-u-s-law/
https://columbialawreview.org/content/a-childs-voice-vs-a-parents-control-resolving-a-tension-between-the-convention-on-the-rights-of-the-child-and-u-s-law/
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Článek 3 Úmluvy, který stanoví, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při 

jakékoliv činnosti týkající se dětí ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními 

sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány, patří mezi nejvýznamnější 

kritéria při rozhodování případů, které se týkají ochrany práv dítěte. Obecně lze říci, že nejlepší 

zájem dítěte jsou osoby, které rozhodují, povinovány hledat  a na jeho základě rozhodovat. 

Nejlepší zájem dítěte nicméně nemůže být stanoven paternalisticky bez toho, aniž by byl znám 

názor dítěte na danou situaci či problematiku. 

Je zajímavé si povšimnout, že Ústavní soud v několika případech aplikoval kritérium 

nejlepšího zájmu dítěte, a to jak v řízení o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, 

jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy, tak v řízení o tzv. 

individuálních ústavních stížnostech podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy. V prvním případě, tj. 

v abstraktní kontrole ústavnosti, tak učinil osmkrát, přičemž ve čtyřech případech napadená 

ustanovení pro rozpor s článkem 3 Úmluvy zrušil.36 Požadavku nejlepšího zájmu dítěte dle 

Ústavního soudu odpovídá nutnost náležitě zohlednit zejména 1. existenci pokrevního pouta 

mezi dítětem a o jeho svěření do péče usilující osobou, 2. míru zachování identity dítěte a jeho 

rodinných vazeb v případě jeho svěření do péče té které osoby, 3. schopnost osoby usilující o 

svěření dítěte do péče zajistit jeho vývoj a fyzické, vzdělávací, emocionální, materiální a jiné 

potřeby a 4. přání dítěte.37 Vedle čl. 3 je v judikatuře Ústavního soudu také často odkazováno 

na čl. 12, který upravuje samotná participační práva dítěte.38 

O výše uvedených principech, o nichž obecně tato kapitola pojednává, lze říci, že mají 

sloužit jako vodítko při implementaci dalších ustanovení Úmluvy a měly by tedy být využívány 

společně „v souladu s interpretací a implementací všech ostatních práv.“39 Principy jsou 

významným interpretačním nástrojem, který pomáhá pochopení smyslu a účely Úmluvy. 

Jednotlivá hmotněprávní ustanovení Úmluvy je nutné interpretovat dle hlavních principů, 

 
36 HOFMANNOVÁ, Helena. Vývoj interpretace (nejlepšího) zájmu dítěte v judikatuře Ústavního soudu [online]. 

MPSV, 28 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/vyvoj-interpretace-

nejlepsiho-zajmu-ditete-v-judikature-ustavniho-soudu/., z rozhodovací praxe Ústavního soudu zveřejněné na 

www.nalus.usoud.cz ke dni 26. 6. 2021: jedná se o nálezy sp. zn. Pl. ÚS 31/96 ze dne 9. 4. 1997,  

Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí – maření účelu ústavní výchovy; nález sp. zn. Pl. ÚS 23/02 ze dne 

13. 7. 2004, Smluvní rodina; nález sp. zn. Pl. ÚS 15/09 ze dne 14. 7. 2010, Ke lhůtě k popření otcovství; nález sp. 

zn. Pl. ÚS 9/15 ze dne 15. 8. 2017, Ukládání poplatků za svoz komunálního odpadu nezletilým je protiústavní. 
37 Nález sp. zn. II. ÚS 2866/17 ze dne 28. 2. 2018. 
38 Článku 12 Úmluvy o právech dítěte se bude autorka věnovat podrobněji ve třetí kapitole této práce. 
39 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 

CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, b. 2 nebo 

VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. Všeobecný komentář č. 5 [online]. 2003 [cit. 2021-03-21]. CRC/GC/2003/5. 

Dostupné z: https://undocs.org/CRC/GC/2003/5, b. 12. 
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nicméně právě při interpretaci dle nich může dojít k rozporu mezi zamýšleným účelem 

jednotlivého ustanovení a hlavního principu. V konkrétním případě je takový rozpor nutné řešit 

interpretací textu Úmluvy.40 

O Úmluvě se také běžně hovoří v souvislosti se třemi P: péče (provision), protekce 

(protection), participace (participation). Složka protekce nebo také ochrany zahrnuje ochranu 

před fyzickým a psychickým násilím, poškozováním, zneužíváním apod., péče nebo také 

zaopatření obsahuje právo na hmotné zajištění, naplňování potřeb k dosažení plnohodnotného 

života. Participaci definuje Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů, jako: 

„snahu společnosti o přijetí dítěte jako svébytného jedince a pochopení společnosti, že o dítěti 

nemohou rozhodovat třetí osoby, …“41 Ústavní soud doplňuje, že participace dětí ve společnosti 

na rozhodnutích, která se jich týkají, byla vymezena jako jeden ze tří principů deklarovaných 

při sepisování Úmluvy s cílem zaručit uznání dítěte jako plnohodnotného nositele práv.42  

  

 
40 FORTIN, Jane. Children's Rights and the Developing Law. 3. University of Sussex, 2009. ISBN 

9780521698016., s. 41. 
41 VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: a 

commentary on the convention on the rights of the child and its protocols. Cheltenham , UK; Northampton, MA, 

USA: Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 7;  

KOVÁŘOVÁ, Daniela. Abeceda rodinného práva. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-711-2., s. 

106-7. 
42 Nález sp. zn. I. ÚS 3304/13 ze dne 19. 2. 2014. 
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3. Participační práva dítěte 

V této kapitole bude pozornost věnována participačním právům dítěte, která tvoří jedno 

ze „tří P“ Úmluvy a jsou důležitým komplexem hmotných a procesních práv dítěte, jejichž 

význam spočívá v poskytnutí právní ochrany a zaručení spravedlivého procesu s ohledem na 

konkrétní případ. Primárně bude věnována pozornost jejich mezinárodní i vnitrostátní úpravě, 

lidské důstojnosti dítěte a dítěti jako aktivnímu subjektu práv a dále dítěti v řízení před soudem. 

Britská profesorka zabývající se právy dítěte Laura Lundy je například popisuje jako právní 

a mravní imperativ.43 Roger Hart, psycholog, který vytvořil tzv. žebřík participace dítěte, je 

definuje jako „proces sdílení rozhodnutí, které ovlivňují život jednotlivce, a zároveň život 

v komunitě, ve které jednotlivec žije.“44  

Participace dítěte podle Úmluvy je značně široká a může fungovat na několika úrovních: 

od mikro úrovně (život v rodině, školní třídě), přes střední úroveň v institucionalizovaném 

kontextu (školní politiky, instituce) po makro úroveň (obecní zastupitelstva, národní 

parlamenty) v soukromém i veřejném životě dětí.45 Participační práva reflektuje i soudobá 

psychologie, která považuje za rys autoritativní výchovy i vynechávání dítěte z rozhodování o 

tom, co se ho týká. K základním postupům respektující výchovy patří přizvat děti k řešení 

záležitostí, jež se jich týkají. Tento princip je dle psycholožky Jany Nováčkové zásadní nejen 

ve výchově: zásadní je nerozhodovat za někoho bez toho, aniž by měl možnost se k celé situaci 

a možným návrhům řešení vyjádřit.46 Podstatou participačních práv dítěte dle Ústavního soudu 

v širším smyslu slova „je, aby nebylo vyloučeno z rozhodování o své osobě a různých aspektech 

svého života, aby se cítilo součástí tohoto rozhodování, a nebylo jen pasivním příjemcem 

rozhodnutí o sobě sama.“47  

Na mezinárodní úrovni je právo dítěte sdělovat své názory upraveno mnoha dokumenty, 

z nichž nejvýznamnější je článek 12 Úmluvy. Participace dítěte byla tématem jim na začátku 

 
43 LUNDY, Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the 

Rights of the Child. British Educational Research Journal. 2005(33:6), 927-942. Dostupné z: 

doi:10.1080/01411920701657033, s. 939. 
44 HART, Roger A. Children's participation: From tokenism to citizenship. UNICEF: Innocenti essays, 1992. 

Dostupné také z: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf, s. 5. 
45 HERBOTS, Katrien a Johan PUT. The Participation Disc. The International Journal of Children’s 

Rights [online]. 2015, 23(1), 154-188 [cit. 2021-5-31]. ISSN 0927-5568. Dostupné z: doi:10.1163/15718182-

02301007, s. 159. 
46 BELLA, Vitalia. Chcete, aby dítě poslouchalo? V dospělosti může mít nižší sebevědomí a snadno podlehne 

manipulaci, říká psycholožka. Deník N [online]. 20.1.2021 [cit. 2021-2-22]. Dostupné z: 

https://denikn.cz/566611/chcete-aby-dite-poslouchalo-v-dospelosti-muze-mit-nizsi-sebevedomi-a-snadno-

podlehne-manipulaci-rika-psycholozka/.  
47 Usnesení sp. zn. II. ÚS 2598/20 ze dne 10. 11. 2020. 
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osmdesátých let při tvorbě Úmluvy, finální znění článku 12 se od prvně navrženého příliš neliší, 

ovšem původní návrh obsahoval seznam záležitostí, které se dítěte dotýkají, a jako příliš 

limitující byl již v roce 1981 vypuštěn.48  

Základním ustanovením přiznávajícím dítěti participační práva je tak již výše uvedený 

článek 12 Úmluvy v následujícím znění: „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují 

dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat 

ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná 

pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.“ 

Ve druhém odstavci čl. 12 Úmluvy vymezuje procesní práva: „Za tímto účelem se dítěti 

zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které 

se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného orgánu, 

přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního 

zákonodárství.“ 

Článek 12 Úmluvy je tak považován za velice důležitý, nejen pro to, co stanoví, nýbrž 

pro to, že uznává dítě za plnohodnotnou lidskou bytost nadanou integritou, osobností 

a schopností účastnit se svobodně života ve společnosti.49 Potenciál článku 12 Úmluvy vnímaný 

v době tvorby Úmluvy vzbudil (a dosud vzbuzuje) velké kontroverze a považuje se za důvod, 

proč Spojené státy americké Úmluvu nikdy neratifikovaly, ačkoliv na zakotvení participačních 

práv dítěte při přípravě Úmluvy trvaly.50  

Ústavní soud tak například uvedl, že konkrétní realizace participačního práva dítěte 

(tedy jeho vyslechnutí soudem) musí respektovat jeho věk, vyspělost a nejlepší zájem, 

a případné neumožnění dítěti uplatnit právo dle článku 12 připadá v úvahu pouze tehdy, je-li to 

v nejlepším zájmu dítěte či není-li to fakticky možné.51 

Participace tedy může sloužit jako zastřešující pojem pro mnoho práv dětí, která jim 

umožňují aktivně rozhodovat o svém životě a životě v komunitě, kde žijí. Participační práva 

 
48 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Legislative History 

of the Convention on the rights of the child [online]. New York and Geneva: United Nations, 2007 [cit. 2021-02-

13]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf, s. 438. 
49 FREEMAN in LUNDY, Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations 

Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal. 2005(33:6), 927-942. Dostupné z: 

doi:10.1080/01411920701657033, s. 928. 
50 KILBOURNE in LUNDY, Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations 

Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal. 2005(33:6), 927-942. Dostupné z: 

doi:10.1080/01411920701657033, s. 928. 
51 Nález sp. zn. II. ÚS 725/18 ze dne 8. 10. 2018; nález sp. zn. IV. ÚS 827/18 ze dne 10. 4. 2018. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf
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dítěte zajišťují, aby dítě bylo aktivním subjektem přizvaným k rozhodování a jeho názor se bral 

vážně. Nelze je vnímat izolovaně pouze jako obsah článku 12 Úmluvy, zahrnují obecné 

principy a také ustanovení Úmluvy, jež by nemohla být provedena, pokud by dítě nebylo 

považováno za subjekt s vlastními právy. Mezi ně lze řadit například články 5 (rozvíjející se 

schopnosti dítěte), čl. 9 (právo na sdělení názoru v případech oddělení dítěte od rodičů pro jejich 

vůli), článek 13, který upravuje právo na svobodu projevu, čl. 14 (právo na svobodu myšlení, 

svědomí a náboženství), čl. 21 písm. a) (souhlas s osvojením) a další články Úmluvy.52 Článek 

12 Úmluvy stanoví pozitivní závazek států, které Úmluvu přijaly, naplňovat práva dítěte v jeho 

rozsahu. 

Také z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že Ústavní soud považuje participační 

práva ve smyslu čl. 12 Úmluvy za komplex práv dítěte, a nikoliv jako pouhé právo dítěte být 

slyšeno. Vyplývá to z jeho interpretace čl. 12 Úmluvy, kdy Ústavní soud uvedl, že se nejedná 

o pouhé zjištění názoru dítěte na řešenou záležitost, nýbrž že zahrnuje další komunikaci 

s dítětem, informování jej o řízení, včetně vysvětlení přístupnou formou toho, jak bylo 

rozhodnuto a jak byl jeho projevený názor zohledněn, přičemž za dodržení tohoto práva 

odpovídá soud.53
 

Nejen Úmluva o právech dítěte dítěti zaručuje participační práva. V Evropské úmluvě 

o výkonu práv dětí (dále též jako „Úmluva o výkonu práv“), přijaté do českého právního řádu 

jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí pod č. 54/2001 Sb. m. s., je v čl. 3 stanoveno, že 

dítě, které má podle vnitrostátních předpisů dostatečnou schopnost chápat situaci, bude mít v 

soudním řízení, které se jej týká, zaručena následující práva nebo bude mít možnost se těchto 

práv domáhat:54 

a) dostávat příslušné informace, 

b) být konzultováno a moci vyjádřit svůj názor, 

c) být informováno o možných důsledcích vyhovění jeho názoru a o možných 

důsledcích jakéhokoliv rozhodnutí. 

 
52 VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: a 

commentary on the convention on the rights of the child and its protocols. Cheltenham, UK; Northampton, MA, 

USA: Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 157. 
53 Nález sp. zn. II. ÚS 725/18 ze dne 8. 10. 2018. 
54 Text Evropské úmluvy o výkonu práv dětí je dostupný jako: Sdělení Ministerstva zahraničních věcí: Evropská 

úmluva o výkonu práv dětí [online]. 1. 7. 2001 [cit. 2021-6-26]. Dostupné z: https://www.sagit.cz/info/ss01054/.  
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V článku 5 Úmluva o výkonu práv upravuje případná další procesní práva. Možnost 

poskytnutí těchto práv mohou smluvní strany Úmluvy o výkonu práv zvážit, jedná se zejména 

o právo požadovat pomoc vhodné osoby dle volby dítěte, která mu pomůže vyjádřit jeho názor; 

požadovat, samy nebo prostřednictvím vhodných osob nebo orgánů, ustanovení zástupce a tam, 

kde je to na místě, advokáta; právo určit si svého vlastního zástupce; právo vykonávat některá 

nebo všechna práva účastníka řízení.55 Subjektivním právům dítěte dle článků 3 a 5 odpovídá 

povinnost smluvních států zajistit, aby tato práva mohla být naplněna. Tyto povinnosti jsou 

stanoveny v Hlavě II. B. Úmluvy o výkonu práv.  

Participační práva dítěte jsou dále také upravena v čl. 24 Listiny základních práv 

Evropské unie. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho a mohou svobodně 

vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet 

s ohledem na jejich věk a vyspělost. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už 

uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým 

hlediskem nejvlastnější zájem dítěte. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a 

přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.56 

Participační práva dětí jsou také obsažena v Úmluvě o občanskoprávních aspektech 

mezinárodních únosů dětí, přijata sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1998 Sb. 

s účinností od 1. 3. 1998. Článek 13 stanoví, že soudní nebo správní orgán může odmítnout 

nařídit návrat dítěte, zjistí-li se, že dítě nesouhlasí s návratem a dosáhlo věku a stupně 

vyspělosti, v němž je vhodné přihlížet k jeho stanoviskům.57 

Je nutné podotknout, že participační práva dítěte jsou jeho právem, nikoliv jeho 

povinností.58 Dítě tedy může odmítnout být vyslechnuto soudem. Ústavní soud k tomu dodává, 

že o možnosti odmítnout projevit své přání v řízení musí být dítě v řízení poučeno59 a že 

 
55 SCAGLIONE, Nicla a Mehdi Ben ROMMANE. Children's rights: A comparative study of the European system 

and the African system [online]. 2019 [cit. 2021-6-26]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/337487526_Children's_rights_A_comparative_study_of_the_European

_system_and_the_African_system/. 
56 Listina základních práv Evropské Unie: 2012/C 326/02 [online]. 1. 12. 2009 [cit. 2021-6-26]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A12012P%2FTXT/. 
57 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů 

dětí: 34/1998 Sb. [online]. 1. 3. 1998 [cit. 2021-6-26]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-34. 
58 Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem [online]. 17. 11. 2010 [cit. 2021-6-25]. Dostupné 

z: https://rm.coe.int/16806a452e, b. 46. 
59 Nález sp. zn. III. ÚS 2396/19 ze dne 29. 10. 2019. 
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uvedené právo (dle čl. 12 Úmluvy) „zahrnuje také právo mlčet, nevyjadřovat se.“60 Dítěti by 

zároveň mělo být vysvětleno, že jeho názor nemusí být určující pro konečné rozhodnutí.61 

3.1 Vnitrostátní úprava participačních práv 

Na ústavní úrovni jsou procesní práva dítěte zakotvena českém právním řádu v páté 

hlavě Listiny základních práv a svobod (dále také jako „Listina“), z nichž se lze zaměřit 

především na právo na projednání věci v jeho přítomnosti v čl. 38 odst. 2 Listiny a právo na 

přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Článek 38 odst. 2 Listiny zahrnuje ve svém textu 

mnoho obecných práv, která lze popsat jako právo být osobně přítomen projednání své věci, 

jehož řádnou realizaci ovlivňuje doručování soudních písemností, účastník musí být o konání 

řádně vyrozuměn, čímž můžeme rozumět skutečné obeznámení o konání řízení s dostatečným 

předstihem. V případech, kdy účastník není schopen hájit před soudem své zájmy sám, musí 

soud dbát na řádné zastoupení, typicky je mu ustanoven opatrovník, čímž ovšem nezanikají 

práva účastníka být přítomen jednání, rozumět mu a být slyšen. Součástí článku 38 odst. 2 

Listiny je i právní zásada audiatur et altera pars (budiž vyslechnuta i druhá strana), jež je 

chápána jako povinnost soudu zaručit účastníku řízení možnost účinně uplatňovat argumenty, 

kterými je schopen řízení ovlivnit.62 Z článku 36 odst. 1 Listiny lze dovodit pozitivní závazek 

státu zřídit nezávislou a nestrannou soustavu soudů a dalších orgánů, které budou jednotlivci 

dostupné v případě, že se rozhodne domáhat se svých práv. Cílem Listiny je ochrana práv 

a svobod, jež jsou pod ochranou soudní moci, jak ostatně vymezuje i článek 4 Ústavy České 

republiky. Aby tedy ochrana práv nebyla pouze iluzorní a teoretická, musí mít jednotlivec 

možnost napadnout rozhodnutí, které do jeho práv zasahuje. V kontextu práv dětí lze ještě 

připomenout zákaz odepření spravedlnosti, který taktéž plyne z komentovaného ustanovení. 

Jednalo by se o situaci, v níž by se soudní moc odmítla meritorně věcí zabývat a zbavila tak 

účastníka soudní ochrany.63  Vzhledem k obecnosti uvedených práv je nepostradatelným 

zdrojem také judikatura.  

 
60 Nález sp. zn. II. ÚS 2866/27 ze dne 28. 2. 2018. 
61 HOFMANNOVÁ, Helena. Účast dítěte (participační práva) v rozhodovacích procesech v sociálně-právní 

ochraně dětí s důrazem na judikaturu Ústavního soudu [online]., 35 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/ucast-ditete-participacni-prava-v-rozhodovacich-procesech-v-

socialne-pravni-ochrane-deti-s-durazem-na-judikaturu-ustavniho-soudu/.  
62 PEKAŘOVÁ, Lenka. Čl. 38 [Právo na zákonného soudce; veřejné projednání věci bez zbytečných průtahů; 

právo být osobně přítomen a vyjádřit se k věci]. In: HUSSEINI, Faisal, BARTOŇ, Michal, KOKEŠ, Marian, 

KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 1181. 
63 HUSSEINI, Faisal, KOPA, Martin. Čl. 36 [Právo na soudní a jinou právní ochranu]. In: HUSSEINI, Faisal, 

BARTOŇ, Michal, KOKEŠ, Marian, KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2021, s. 1032. 
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Participační práva dítěte byla upravena již zákonem o rodině účinným do roku 2013, 

v současné době účinný občanský zákoník tato práva rozvíjí v několika ustanoveních. 

Ustanovení § 867 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jako „občanský 

zákoník“) stanoví povinnosti soudu ve vztahu k dítěti, před rozhodnutím soud poskytne dítěti 

potřebné informace, aby si samo mohlo vytvořit názor a ten sdělit. Není-li podle zjištění soudu 

dítě schopno informace náležitě přijmout nebo není-li schopno vytvořit si vlastní názor nebo 

není-li schopno tento názor sdělit, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte 

ochránit, s tím, že se musí jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte; o dítěti 

starším dvanácti let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a 

tento sdělit. Názoru dítěte věnuje soud patřičnou pozornost. 

K tomu je zde vhodné doplnit, že Ústavní soud považuje nejpozději dítě ve věku 

dvanácti let za způsobilé soudu bez větší újmy přednést své názory. Po dosažení uvedené 

věkové hranice dvanácti let je podle Ústavního soudu nezbytné, aby bylo přání dítěte zjištěno 

přímo před soudem, nebrání-li tomu zvlášť závažné skutkové okolnosti.64 Schopnosti vyjádřit 

názor na základě věku se budu věnovat v další části této práce. 

Druhé ustanovení, § 875 odst. 2 občanského zákoníku, upravuje právo dítěte na 

informace a vyjádření názoru mezi dítětem a rodičem následovně: „před rozhodnutím, které se 

dotýká zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti vše potřebné, aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané 

záležitosti a rodičům jej sdělit; to neplatí, není-li dítě schopno sdělení náležitě přijmout nebo 

není schopno vytvořit si vlastní názor nebo není schopno tento názor rodičům sdělit. Názoru 

dítěte rodiče věnují patřičnou pozornost a berou názor dítěte při rozhodování v úvahu.“ 

Dle důvodové zprávy a komentářové literatury ke zmíněnému ustanovení je postupné 

přenášení odpovědnosti na dítě vhodné k výchově odpovědného dospělého člověka.65 Z textů 

některých autorek je ovšem cítit lehká nelibost k právu dítěte vyjadřovat svůj názor, Monika 

Schön k tomu uvádí, že oprávnění dítěte je spojeno také s „odpovědností dítěte za důsledky 

 
V této souvislosti lze vzpomenout judikaturu Ústavního soudu, jež v sérii rozhodnutí pod populárním názvem 

„jízda nezletilého načerno“ rušil rozhodnutí obecných soudů, jimiž byly nezletilým nařizovány exekuce, např. 

nález sp. zn. I. ÚS 3131/19.  
64 Nález sp. zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. 5. 2014. 
65 WESTPHALOVÁ, Lenka. § 875 [Výkon rodičovské odpovědnosti v souladu se zájmy dítěte a ve vazbě na jeho 

participační práva]. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. 

Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 815.; Vláda: Důvodová 

zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz, dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
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svých rozhodnutí, resp. sdělených názorů k nimž mají rodiče přihlížet,“66 Daniela Kovářová ve 

svém textu namítá nelogičnost takového ustanovení, není dle ní možné, aby dítě rozhodovalo 

či vyjadřovalo svůj názor na např. řízení o rozvod manželství, o vypořádání společného jmění 

manželů apod. a dále rozvíjí, jak naložit s názorem dítěte, který se rodiči nelíbí.67  

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále také „občanský soudní řád“) stanoví 

v § 100 odst. 3, že v řízení, jehož účastníkem je nezletilý schopný formulovat své názory, 

postupuje soud tak, aby byly zjištěny jeho názory ve věci. Dle uvedeného ustanovení má soud 

názor dítěte zjistit výslechem a pouze ve výjimečných případech prostřednictvím jeho zástupce, 

znaleckého posudku nebo příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. K názoru dítěte 

soud přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti. Je zajímavé podotknout, že 

občanský soudní řád jako procesní předpis nestanoví žádnou věkovou hranici pro zjištění 

názorů nezletilého.  

Mezi lety 2011 a 2012 prováděl Veřejný ochránce práv systematické návštěvy 

školských zařízení, v nichž je vykonávána ústavní a ochranná výchova.  Ve zprávě z těchto 

návštěv se uvádí, že Veřejný ochránce práv prostudoval 489 rozhodnutí o umístění dítěte do 

zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, 347 z nich se týkalo dětí starších dvanácti let, 

vyslechnuty před soudem však byly starší děti ovšem pouze v 69 případech (tj. v 19,9 

procentech případů).68 Závěry vyplývající ze Zprávy ze systematických návštěv školských 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy okomentovala zástupkyně Kanceláře veřejného 

ochránce práv Petra Zdražilová na konferenci Senátu ČR konané v prosinci 2011 tak, že „více 

než 80% dětí starších 12ti let během řízení, v němž se rozhodovalo o jejich odejmutí z rodiny 

vyslechnuto nebylo.“69 Uvedená data se týkají pouze řízení o umístění dítěte do zařízení ústavní 

nebo ochranné výchovy, nikoliv však všech řízení týkajících se dítěte. Tato uvedená praxe by 

z důvodu nevyslechnutí názoru dětí mohla být označena za protiústavní.  

 
66 SCHÖN, Monika. Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 875: [Zásady výkonu rodičovské 

odpovědnosti – zájem dítěte a jeho participace]. Infoportal.cz [online]. 2017, 2017 [cit. 2021-2-13]. Dostupné z: 

https://www.infoportal.cz/noz/onb/33/komentar-zakona-89-2012-sb-obcansky-zakonik-875-

uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtuvCojfP1DmJUBLIuK3FD44lX7VJ4A9_A/ 
67 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Abeceda rodinného práva. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-711-2., 

s. 130-2. 
68 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva ze systematických návštěv školských zařízení pro výkon ústavní 

výchovy a ochranné výchovy. 2011. Dostupné také z: https://www.ochrance.cz/uploads-

import/ochrana_osob/2012/2012_skolska-zarizeni.pdf., b. 89. 
69 ZDRAŽILOVÁ, Petra. Veřejný ochránce práv a prevence špatného zacházení. In: Konference v Senátu ČR, 13. 

12. 2011: Působnost ombudsmana ve vztahu k lidským právům. s. 29-33. Dostupné také z: 

https://www.ochrance.cz/uploads-import/Publikace/Konference_v_Senatu.pdf, s. 30. 
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Právo dítěte na vyjádření názoru a informace je zakotveno i v dalších zákonech, 

například zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákoně č. 359/1999 Sb., 

o sociálně právní ochraně dětí, zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále také „školský zákon“) či zákoně č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách (dále také „zákon o zdravotních službách“). V zákoně o zdravotních 

službách se – oproti předchozím – již projevuje odklon od paternalistického pojetí vztahu mezi 

lékařem a pacientem a staví nově oba tyto subjekty do rovnoprávného partnerského vztahu.70 

Tato uvedená změna paradigmatu se odráží i v ustanovení § 35 odst. 1 zákona 

o zdravotních službách ve znění: „Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je 

třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené 

rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož 

závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta. 

Pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí 

právní předpisy upravující svéprávnost fyzických osob s tím, že nezletilému pacientovi lze 

zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového 

úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku. Tím není dotčena 

možnost poskytování zdravotních služeb bez souhlasu.“ Citované ustanovení zákona 

o zdravotních službách je nutno chápat ve dvou rovinách: 1. Je stanovena povinnost zjistit názor 

nezletilého pacienta na poskytnutí zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní 

vyspělosti pacienta, tomuto názoru je následně přikládána váha podle rozumové a volní 

vyspělosti dítěte; 2. Nezletilý pacient může rovněž udělit souhlas k poskytnutí zdravotní služby, 

jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající 

jeho věku. V praxi se jedná typicky o provádění preventivních prohlídek náctiletých, kteří se 

dostavují k praktickému lékaři sami bez zákonných zástupců. Uvedené ustanovení tedy stanoví, 

že dítě samo může poskytnout souhlas s poskytnutím zdravotní služby, přičemž není nutný 

souhlas zákonného zástupce, a zároveň, že rozhodnutí o zdravotních službách poskytnutých 

nezletilému není pouze v rukou zákonného zástupce dítěte. Je nutné si uvědomit, že na základě 

citovaného ustanovení zákona o zdravotních službách, je nutné dát dítěti možnost se vyjádřit 

k poskytované zdravotní službě a vzít jeho názor v potaz. 

 
70 FEDROVÁ, Michaela. Postavení nezletilého pacienta po novele zákona o zdravotních 

službách. Epravo.cz [online]. epravo.cz, 2013 [cit. 2021-3-28]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/postaveni-nezletileho-pacienta-po-novele-zakona-o-zdravotnich-sluzbach-

90827.html/. 
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V této práci se nicméně autorka věnuje participačním právům dítěte v užším smyslu, 

tedy jako účastníka řízení před soudy České republiky, nebude se zaměřovat na participaci 

dítěte v rodině, v sociálně právním řízení nebo skupinové vyjádření názoru dětí či při 

poskytování zdravotních služeb. Mezi takto vymezená práva patří následující otázky: dítě jako 

aktivní subjekt práv, lidská důstojnost a účasti dítěte v řízení a dále práce také rozebere 

záležitosti, jež se dítěte dotýkají.   

3.2 Dítě jako aktivní subjekt práv 

V souladu s Úmluvou dítě nemá být vnímáno jako pasivní předmět ochrany, ale jako 

aktivní subjekt. Děti mají lidská práva a jsou hodny respektu ne z důvodu své zranitelnosti nebo 

závislosti na dospělých, nýbrž také díky své schopnosti dát svému životu význam.71 Tento 

pohled narovnává postavení dětí ve vztahu k dospělým a ke státu, chápe je jako celistvé lidské 

bytosti s integritou a osobností, které mají schopnost se volně pohybovat ve společnosti.72 Na 

děti tedy nejsou přesouvány na základě čl. 12 Úmluvy žádné další povinnosti, děti jsou rovnými 

členy rodin, komunit, společnosti, hodny respektu a nejsou podřízeny ani nadřízeny 

dospělým.73 Uvedené lze shrnout, že děti jsou si rovny s dospělými a „mají práva ne proto, že 

jsou děti, ale proto, že jsou lidské bytosti.“74 

Judikatura Ústavního soudu působí ve vztahu k otázce, zda je dítě vnímáno jako rovné 

dospělým či nikoliv, nevyrovnaně. V roce 2006 Ústavní soud judikoval, a následně několikrát 

zopakoval, že „právo nezletilého svobodně vyjádřit svůj názor ve všech věcech, které se ho 

týkají, je jeho nepopiratelným právem umožňujícím, byť jen do určité míry, vyrovnat nerovné 

postavení např. ve vztahu k jeho rodičům, případně koliznímu opatrovníkovi.“75 Později ovšem 

Ústavní soud v poměrně zásadním nálezu týkající se umístění šestnáctiletého chlapce, který 

nebyl v řízení soudem vyslechnut, do ústavní výchovy z důvodu záškoláctví uvedl, že „pro dítě 

 
71 VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: a 

commentary on the convention on the rights of the child and its protocols . Cheltenham, UK; Northampton, MA, 

USA: Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 158. 
72 FREEMAN in LUNDY, Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations 

Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal. 2005(33:6), 927-942. Dostupné z: 

doi:10.1080/01411920701657033, s. 928 
73 HERBOTS, Katrien a Johan PUT. The Participation Disc. The International Journal of Children’s 

Rights [online]. 2015, 23(1), 154-188 [cit. 2021-5-31]. ISSN 0927-5568. Dostupné z: doi:10.1163/15718182-

02301007, s. 181 
74 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION). Report on 

the Protection of Children’s Rights: International Standards and Domestic Constitutions [online]. 2014 [cit. 2021-

02-13]. Dostupné z: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)005-

e, s. 4, b. 12. 
75 Nález sp. zn. III. ÚS 2150/07 ze dne 28. 5. 2008, dále také sp. zn. IV. ÚS 288/04 ze dne 10. 5. 2006; sp. zn. III. 

ÚS 707/04 ze dne 16. 2. 2006. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)005-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)005-e
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je právo na slyšení důležité v tom, že mu dává pocítit, že není objektem a pasivním 

pozorovatelem událostí, ale že je důležitým subjektem práva a také účastníkem řízení.“76 

Později pak také Ústavní soud uvedl, že „dítě (účastník řízení) není pouhým objektem 

rozhodování a není ani důvod upírat mu (jako účastníku řízení) právo být přítomen 

projednávané věci a vyjádřit se k věci.“77 

Nejrázněji se Ústavní soud vymezil proti postavení dítěte jako objektu, když judikoval, 

že na dítě v řízeních, které je dotýká jeho práv, nelze nazírat jako na pouhý objekt, o kterém je 

jinými rozhodováno, a zároveň jej nelze stavět do role pasivního přihlížejícího.78 V nálezu, 

který se týká jízdy načerno městskou hromadnou dopravou třináctiletého nezletilého žijícího 

v dětském domově (kolem roku 2015 se mnoho ústavních stížností týkalo této problematiky 

a dětských dluhů), pak také uvádí, že není možné čekat na dobu, kdy jedinec obdrží občanský 

průkaz, čímž by se státním orgánům zjednodušilo prokazování doručování, a do té doby dítě 

považovat za pouhý objekt práva a dodává, že totožnost může být prokázána i jinými způsoby 

nebo doklady.79  

V jednom z novějších nálezů, z podzimu 2019, v němž se Ústavní soud zabýval 

svěřením dětí do střídavé péče rodičů, aniž by byl v předchozím řízení jakkoliv zjišťován názor 

nezletilých, uvedl, že přímou účastí nezletilých na soudním řízení ve věci, která se jich týká, 

lze předejít tomu, aby byli nezletilí pojímáni jako pouhý objekt rozhodování dospělých.80 

V dalším případu řešeném Ústavním soudem ze stejné doby šlo o změnu příjemní šesti, resp. 

sedmiletého chlapce, který v řízení před obecnými soudy nebyl vyslechnut, Ústavní soud 

poznamenal, že soudy musí chránit osobnostní práva dítěte stejně jako každé jiné osoby, 

umožnit dítěti se k věci vyjádřit a uzavřel, že nezletilý není objektem soudního řízení, ale přímo 

jeho zásadním subjektem.81  

Je zjevné, zejména na základě dat rozhodnutí, že Ústavní soud se pomalu přiklání 

k pojetí dítěte jako lidské bytosti, která nemá být považována za pouhý objekt, o němž je 

dospělými rozhodováno. V této pozvolné změně paradigmatu mohly hrát svou roli i závěrečná 

doporučení Výboru pro práva dítěte pro Českou republiku z roku 2011. Výbor pro práva dítěte 

ocenil, že občanský soudní řád a školský zákon zakotvují práva dětí, aby jejich názor byl brán 

 
76 Nález sp. zn. II. ÚS 1945/08 ze dne 2. 4. 2009. 
77 Nález sp. zn. II. ÚS 4189/18 ze dne 2. 12. 2019. 
78 Nález sp. zn. II. ÚS 2866/17 ze dne 28. 2. 2018. 
79 Nález sp. zn. I. ÚS 3970/14 ze dne 24. 10. 2016. 
80 Nález sp. zn. III. ÚS 2396/19 ze dne 29.10. 2019. 
81 Nález sp. zn. IV. ÚS 1002/19 ze dne 9. 10. 2019. 
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v potaz. Výbor byl nicméně znepokojen, že tradiční vnímání dítěte jako objektu převládá nad 

pojetím dítěte jako subjektu nadaného právy, také dále uvedl, že názory dítěte nejsou brány 

v potaz ani v řízení jako svěření do péče nebo odebírání z péče. Výbor pro práva dítěte 

upozorňuje na tzv. tokenistické pojetí dítěte, 82,83 nicméně praxe v České republice byla v době 

vydání zprávy ještě horší: děti na svůj názor dotazovány ani nebyly (v letech 2011 a 2012 bylo 

vyslechnuto necelých 20 % dětí v případech svěření do ústavní nebo ochranné výchovy).84  

3.3 Lidská důstojnost 

Důstojnost je garantována všem lidem článkem 1 Listiny základních práv a svobod a je 

základním stavebním kamenem v oblasti lidských práv. Pro zachování důstojnosti člověka není 

možné zacházet s ním bezdůvodně odlišně oproti jiným tak, že bude tímto jednáním ponížen. 

Bartoň dále uvádí, že: „stejně tak nebude souladné s hodnotou lidské důstojnosti, bude-li 

jednotlivec svévolně zbavován svobody, degradován na někoho, jehož svobodu a autonomii 

není nutno brát vážně.“85 Ústavní soud koncept lidské důstojnosti zařadil vedle svobody a 

spravedlnosti mezi hodnoty tvořící materiální jádro Ústavy, přičemž dodává, že „respekt a 

ochrana lidské důstojnosti a svobody je nejvyšším a nejobecnějším účelem práva.“86  

Lidská důstojnost může být podle Filipa Horáka v soudobém ústavním právu vnímána 

skrze tři možná pojetí, zaprvé, jako samostatné lidské právo, přičemž v tomto pojetí důstojnost 

znamená osobní čest, dobré jméno či pověst a jakékoliv jiné lidské právo, jež má svůj obsah, 

by s důstojností nemělo být zaměňováno. Zadruhé, důstojnost může být pojata jako zdroj 

lidských práv, což lze dle Horáka vykládat tak, že je přirozenou vlastností, kterou je nabyt každý 

člověk a kterou mu nelze odebrat. Zatřetí lze důstojnost chápat jako objektivní ústavní hodnotu, 

které lze dosáhnout prostřednictvím uznání a ochrany lidských práv a svobod.87  

 
82 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the 

Convention: Concluding observations: Czech Republic [online]. CRC/C/CZE/CO/3-4. 2011 [cit. 2021-2-13]. 

Dostupné z: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/CZE/CO/3-

4&Lang=En/, b. 34. 
83 Tokenismu bude věnována pozornost v kapitole 4.4.1. 
84 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva ze systematických návštěv školských zařízení pro výkon ústavní 

výchovy a ochranné výchovy. 2011. Dostupné také z: https://www.ochrance.cz/uploads-

import/ochrana_osob/2012/2012_skolska-zarizeni.pdf, b. 89. 
85 BARTOŇ, Michal. Čl. 1 [Svoboda, rovnost, důstojnost. Charakteristika základních práv]. In: HUSSEINI, Faisal, 

BARTOŇ, Michal, KOKEŠ, Marian, KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2021, s. 73.), s. 74. 
86 Nález sp. zn. II. ÚS 2268/07 ze dne 29. 2. 2008. 
87 HORÁK, Filip. Lidská důstojnost: kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu. Praha: Leges, 

2019. Teoretik. ISBN 978-80-7502-379-7., s. 23-27. 
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Ústavní soud v nálezech týkajících se omezování, resp. zbavení svéprávnosti, vymezil 

obsah práva na zachování lidské důstojnosti tak, že stanovil příkaz vyvarovat se jednání, které 

by způsobilo, že se člověk stane pouhým objektem státní moci, a zákaz manipulování 

s člověkem jako s věcí. Ústavní soud dále vyložil, že jednotlivec je právně vymezen lidskou 

důstojností a způsobilostí k právům a jednotlivci je veřejná moc povinována respektem.88 

Ačkoliv se Ústavní soud věnoval lidské důstojnosti převážně ve vztahu k osobám 

mentálně postiženým, nelze si nevšimnout podobnosti mezi dětmi a osobami s mentálním 

postižením. Obě tyto skupiny jsou spojeny důvodem své zranitelnosti, kterým je jejich možná 

nedostatečná rozumová a volní vyspělost, u dětí dána na základě věku, u mentálně postižených 

osob jejich zdravotní indispozicí. Většinová společnost tak na příslušníky obou skupin nahlíží 

jako na potřebné zvláštní ochrany, která byla zakotvena Úmluvou a Úmluvou o právech osob 

se zdravotním postižením.89 Není nezajímavé, že právě participační práva obou skupin jsou 

uvedena v článcích 12 obou úmluv, přičemž čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením stanoví, že „osoby se zdravotním postižením mají kdekoli právo na uznání jejich 

osoby jako subjektu práva.“ 

Formulace článku 12 Úmluvy se ukazuje v českých podmínkách jako limitující. Stále je 

bráno jako přelomové, když dítěti jsou sděleny informace a následně je vyslechnut jeho názor, 

přičemž tento postup však zřídkakdy vede k naplnění účelu participačních práv dítěte, která 

Anna Hofschneiderová, působící jako právnička odboru ochrany práv dětí MPSV, chápe jako 

„nástroj k zajištění vlastní podstaty lidské důstojnosti dítěte.“90 Tento názor je navíc podpořen 

Výborem, který uvádí, že dítě má právo ovlivňovat záležitosti, které se jej týkají, nejen ty, které 

jsou odvozeny od jeho zranitelnosti či závislosti na dospělých.91 Současnou situaci popisuje 

jako způsob, který staví dítě do protipólů, kdy na jedné straně je dítě chráněno a je předmětem 

péče, na druhé straně je subjektem práv.92  

 
88 Nálezy sp. zn. I.ÚS 557/09 ze dne 18. 8. 2009 a sp. zn. IV.ÚS 412/04 ze dne 7. 12. 2005. 
89 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením: 10/2010 Sb. m. s. [online]. 28. 10. 2009 [cit. 2021-6-26]. 

Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/OSN_-

_Umluva_o_pravech_osob_se_zdravotnim_postizenim_-_obecny_komentar.pdf/1a2022c7-5989-4c10-2e86-

6c303d6d857c. 
90 HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. O konceptu participačních práv dítěte ve světle několika vybraných odmítavých 

usnesení Ústavního soudu. Epravo.cz [online]. 2017 [cit. 2021-2-14]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-participacnich-prav-ditete-ve-svetle-nekolika-vybranych-

odmitavych-usneseni-ustavniho-soudu-106302.html. 
91 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 

CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, b. 18. 
92 HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. O konceptu participačních práv dítěte ve světle několika vybraných odmítavých 

usnesení Ústavního soudu. Epravo.cz [online]. 2017 [cit. 2021-2-14]. Dostupné z: 
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Ústavní soud dokonce lidskou důstojnost propojil přímo s otázkou způsobilosti člověka 

k právům a uvedl, že „jak lidská důstojnost, tak způsobilost k právům v širokém slova smyslu 

(hmotněprávním i procesním, vyjádřeno jazykem práva civilního) charakterizují právně 

jednotlivce, k němuž je veřejná moc povinována respektem. Bez uznání tohoto postulátu by 

ostatní ústavním pořádkem České republiky garantovaná základní práva a svobody byly jen 

prázdnými floskulemi.“93 

Pokud tedy Česká republika přiznává lidem svobodu a rovnost v důstojnosti a právech 

a dále osobám se zdravotním postižením postavení subjektu práva a zaručuje jejich způsobilost 

k právním úkonům a zároveň zakotvuje tatáž práva i pro děti, musíme nutně dojít k závěru, že 

i děti mají právo na zachování lidské důstojnosti. Dítěti tedy musí být přiznáno právo činit svá 

rozhodnutí samostatně v oblastech, v nichž dle své rozumové a volní vyspělosti chápe důsledky 

svých rozhodnutí, bez ingerence rodičů nebo státních orgánů.94 

3.4 Účast dítěte v řízení 

Dle Ústavního soudu účast dítěte v řízení a jeho právo být slyšeno ve smyslu čl. 12 

Úmluvy „nemůže spočívat v pouhém pohovoru soudce s dítětem, respektive zjištění názoru 

dítěte prostřednictvím jiných osob,“ a odkazuje na body 40 až 47 Všobecného komentáře č. 12 

Výboru pro práva dítěte (dále též jako „Komentář“), které stanoví, že účinné naplnění práva 

dítěte být slyšeno zahranuje pět kroků: přípravu, samotné slyšení, posouzení schopnosti dítěte, 

informování dítěte o pozornosti věnované jeho názoru a informování o opravných prostředcích 

či možnostech nápravy.95 Dítěti musí být podle Ústavního soudu umožněno účastnit se jednání 

a ke věci se vyjádřit. I v případě, že soud ustanoví dítěti opatrovníka, tak není konzumována 

jeho povinnost zjistit názor dítěte, přičemž nezjišťovat názor dítěte přímo jeho vyslechnutím 

lze jen v případech, kdy je to v zájmu dítěte, a takový postup musí být vždy odůvodněn.96 

Účast dítěte na řízení může být zajištěna mnoha různými způsoby, od jeho výslechu 

v jednací síni, kanceláři soudce nebo v jiných prostorách po zprostředkování názoru dítěte jeho 

 
https://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-participacnich-prav-ditete-ve-svetle-nekolika-vybranych-

odmitavych-usneseni-ustavniho-soudu-106302.html. 
93 Nález sp. zn. I. ÚS 557/09 ze dne 18. 8. 2009. 
94 HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. O konceptu participačních práv dítěte ve světle několika vybraných odmítavých 

usnesení Ústavního soudu. Epravo.cz [online]. 2017 [cit. 2021-2-14]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-participacnich-prav-ditete-ve-svetle-nekolika-vybranych-

odmitavych-usneseni-ustavniho-soudu-106302.html. 
95 Nález sp. zn. 725/18 ze dne 8. 10. 2018 a VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: 

Právo dítěte být vyslechnuto CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 

978-80-7421-120-1. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-

dokumentu-OSN.pdf, b. 40-47. 
96 Nález sp. zn. IV. ÚS 1002/19 ze dne 9. 10. 2019. 
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zástupcem soudu. Dítě by nicméně vždy mělo vědět, že se jedná ve věci, která se jej může 

dotýkat a být vhodným způsobem informováno o tom, že jednání probíhají, s jakým postupem 

a jak je rozhodnuto.  

Stěžovatel se domáhal zrušení rozhodnutí obecných soudů, kterými byl upraven jeho 

styk s nezletilou dcerou, s odůvodněním, že soudy nezjišťovaly názor dítěte. Odvolací soud se 

rozhodl pro osobní pohovor s nezletilou, který se odehrál v ředitelně základní školy, do které 

nezletilá chodila. Za podstatné soud považoval, že nezletilá neví, kolik dní má měsíc, kolik dní 

v týdnu chodí do školy, „a tedy nemá odpovídající pojem o času pro to, aby byla schopna si 

uvědomit, co by pro ni představovala střídavá péče tak, jak jí to napadlo samotnou, tj. 14 dní u 

otce a 13 dní u matky, nebo 14 dní u otce a 8 dní u matky, nebo střídavá péče po týdnu, jak se 

jí domáhá otec.“ Ústavní soud v uvedeném případě pochybení obecných soudů a porušení 

ústavně zaručených práv stěžovatele neshledal, když odvolací soud správně nezletilou vyslechl, 

rozhovor interpretoval a promítl do obsahu rozhodnutí. Ústavní soud ústavní stížnost zamítl 

a dodal, že k porušení práva na soudní ochranu jednoho z rodičů dle čl. 36 odst. 1 Listiny dojde 

také tím, že při posuzování nejlepšího zájmu dítěte podle článku 3 Úmluvy soud nepřihlédne 

k právu dítěte být účastno na řízení ve věci, jež se jej dotýká, vyjádřit své stanovisko a být 

slyšeno podle článku 12 odst. 2 ve spojení s čl. 9 odst. 2 Úmluvy.97 

Povinnost soudu zjistit stanovisko dítěte neplatí absolutně, ačkoliv základním 

východiskem stále zůstává článek 12 Úmluvy, který se uplatní v každém soudním řízení, jež se 

dítěte dotýká. Neumožnit dítěti uplatnit uvedené právo je tak podle Ústavního soudu možné 

pouze tehdy, je-li to v nejlepším zájmu dítěte, nebo to není možné, například kvůli příliš 

nízkému věku nebo hrozícímu nebezpeční z prodlení.98  

  

 
97 Nález sp. zn. IV.ÚS 773/18 ze dne 31. 8. 2018. 
98 Nález sp. zn. IV. ÚS 827/18 ze dne 10. 4. 2018. 
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4. Jazykový výklad článku 12 Úmluvy o právech dítěte 

Pro interpretaci článku 12 Úmluvy a judikatury Ústavního soudu považuje autorka za 

nutné využít jazykový výklad, zaměřit se na části ustanovení a podrobit jej gramatické 

a sémiotické analýze, jemuž se autorka bude věnovat v následující kapitole. Jan Wintr 

k jazykovému výkladu uvádí, že je logickým počátkem interpretace práva, obzvlášť toho 

psaného.99 Ústavní soud k jazykovému výkladu podotkl, že je pouhým „prvotním přiblížením 

se“ k právní normě a slouží jako východisko pro porozumění jejímu smyslu a účelu.100 

Jazykový výklad ustanovení provádí někteří další zahraniční autoři101 věnující se tématu 

participačních práv dítěte a je také použit v Komentáři jako „slovní“ nebo „doslovná“ analýza 

článku 12 Úmluvy nebo například Evropským soudem pro lidská práva.102 Wouter Vandenhole 

v komentáři k Úmluvě uvádí, že při výkladu ustanovení Úmluvy vycházel z článku 31 Vídeňské 

úmluvy o smluvním právu z roku 1969,103 jež v odstavci 1 stanoví, že smlouva musí být 

vykládána v dobré víře, v souladu s obvyklým významem, který je dáván výrazům ve smlouvě 

v jejich celkové souvislosti, a rovněž s přihlédnutím k předmětu a účelu smlouvy.104 

Autorka považuje tento způsob výkladu za vhodný, neboť díky němu lze přehledně 

ukázat veškeré dílčí aspekty participačních práv dítěte při zohlednění dalšího zakotvení 

participačních práv dítěte v mezinárodních a národních právních předpisech a judikatuře. Jak 

již bylo uvedeno, autorka zpracovala 77 rozhodnutí Ústavního soudu (přičemž ne všechna 

rozhodnutí jsou v této práci uvedena) podle kritérií, kterými bylo datum rozhodnutí, skutkový 

stav (například dětské dluhy – jízda načerno, úprava styku, popř. svěřování dítěte do péče 

jednoho z rodičů, ústavní výchova, nahrazení souhlasu rodiče soudem apod.) a následně do 

kategorií, jimž se Ústavní soud v rozhodnutí věnoval (věk dítěte, jeho rozumová a mravní 

vyspělost, věc, která se dítěte týká apod.). Závěry tohoto výzkumného šetření sloužily pro další 

 
99 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. 2. Auditorium, 2019. ISBN 978-80-87284-75-9., s. 53. 
100 Nález sp. zn. Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997. 
101 Například LUNDY, Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention 

on the Rights of the Child. British Educational Research Journal. 2005(33:6), 927-942. Dostupné z: 

doi:10.1080/01411920701657033;  

VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: a commentary 

on the convention on the rights of the child and its protocols. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward 

Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138. 
102 Rozsudek ESLP ve věci M. a M. proti Chorvatsku, č. stížnosti 10161/13, ze dne 3. 9. 2015, dostupné z: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156522/. 
103 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu č. 15/1988 Sb., [online]. 28. 8. 1987 

[cit. 2021-6-26]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-15.  
104 VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: a 

commentary on the convention on the rights of the child and its protocols. Cheltenham, UK; Northampton, MA, 

USA: Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 38. 
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práci s judikaturou, jejímž cílem bylo zjistit, jak se Ústavní soud k participačním právům dítěte 

staví, zda a jak se jeho postoj k nim vyvíjí a zda závěry Ústavního soudu jsou v souladu 

s rozhodnutími soudů mezinárodních, případně cizozemských, Výboru pro práva dítěte 

a dalších institucí, případně teorií.  

4.1 Schopnost dítěte formulovat názor 

Smluvní státy Úmluvy jsou na základě článku 12 Úmluvy povinny zabezpečit 

vyslechnutí každému dítěti, „které je schopno formulovat své vlastní názory.“ Tato formulace 

by neměla být považována za limitující, nelze předjímat, že dítě není schopno si vlastní názor 

vytvořit. Právě naopak, státní orgány by měly vycházet z předpokladu, že dítě má schopnost 

vlastní názor formulovat, případně pak v konkrétním případě tuto schopnost vyvrátit. Dítě tedy 

není povinno svou schopnost nejprve prokazovat.105 Jediným limitem článku 12 Úmluvy má 

být schopnost dítěte vytvořit si jakýkoliv názor, nikoliv vyzrálé stanovisko. Je možné, že dítě 

bude potřebovat pomoct při formování vlastního názoru, nicméně povinnost dítěti pomoc 

poskytnout vyplývá z článku 5 Úmluvy.106 

Ve věci Płaza proti Polsku Evropský soud pro lidská práva uvedl, že jak děti dospívají 

a časem se stávají schopnými formulovat vlastní názor na kontakt s rodiči, měly by soudy 

přikládat náležitou váhu také jejich názorům a pocitům a jejich právu na respektování 

soukromého života dle čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.107 

Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem  (dále též jako „Pokyny“) 

uvádí, že názorům dítěte by měla být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a 

úrovni a dodávají, že by dítěti nemělo být znemožněno být vyslyšeno pouze na základě věku, 

„kdykoli dítě projeví iniciativu a chce být vyslyšeno v případě, který se jej dotýká, soudce by 

neměl, ledaže by to bylo v zájmu dítěte, odmítnout dítě vyslechnout a měl by naslouchat jeho 

názorům a stanovisku v záležitostech, které se jej v dané věci týkají.“108 

 
105 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 

CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, b. 20 
106 LUNDY, Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the 

Rights of the Child. British Educational Research Journal. 2005(33:6), 927-942. Dostupné z: 

doi:10.1080/01411920701657033, s. 935. 
107 Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Płaza proti Polsku, č. stížnosti 18830/07 ze dne 25. 1. 2011, b. 71. 

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících: 209/1992 Sb. [online]. 18. 3. 1992 [cit. 2021-6-29]. Dostupné 

z: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ces.pdf. 
108 Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem [online]. 17. 11. 2010 [cit. 2021-6-25]. 

Dostupné z: https://rm.coe.int/16806a452e/, b. 45 a 47. 
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4.1.1 Věk 

Vzhledem k tomu, že ustanovení neobsahuje žádný věkový limit, od kterého lze 

považovat dítě za schopno vytvořit si vlastní názor, odrazuje Výbor smluvní státy od stanovení 

takových hranic. Ústavní soud uvádí, že čl. 12 Úmluvy není vázán na žádný věkový limit, avšak 

realizace uvedeného práva musí zohledňovat věk, vyspělost a nejlepší zájem dítěte109 a že účast 

dítěte na řízení by se měla navyšovat s přibývajícím věkem, přičemž není stanoven žádný 

věkový limit, od kdy je již dítě schopno své názory formulovat. Této schopnosti, stejně jako 

schopnosti chápat konkrétní soudní řízení a svá práva a povinnosti, nabývá dítě postupně, 

vzhledem ke své vyspělosti a také složitosti konkrétního případu. Pokud by tomu tak nebylo, 

bezbranní, jež je právo povinno ochraňovat, by utrpěli nejvíce.110 

Český právní řád nicméně obsahuje ustanovení vztahující se k věku dvanácti let 

v ustanovení § 867 odst. 2 občanského zákoníku, které stanoví vyvratitelnou právní domněnku: 

o dítěti starším dvanácti let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní 

názor a tento sdělit. Na této vyvratitelné domněnce by nebylo nic závadného, pokud by obecné 

soudy přijaly fakt, že i dítě mladšího věku je schopno informaci přijmout, vytvořit si názor a 

tento sdělit.  

Ústavní soud judikoval, že právě vzhledem k tomu, že věková hranice není dle článku 

12 Úmluvy stanovena, „je na úvaze soudu, kdy přizná nezletilému schopnost formulovat své 

vlastní názory a jakou důkazní váhu jim s ohledem na věk a úroveň dítěte bude přikládat,“ 

a doplnil, že při posuzování konkrétní situace je nutné vyjít z toho, že jedinec dospívá 

inteligenčně mezi jedenáctým a dvanáctým rokem života. Je možné, že i dítě mladší bude 

natolik psychicky vyspělé, že bude třeba mu dát možnost se vyjádřit. U dítěte staršího dvanácti 

let tak podle Ústavního soudu zásadně neexistuje důvod pro odepření práva na slyšení přímo 

soudem.111 Této formulace se Ústavní soud drží i v dalších svých rozhodnutích.112 Dítě nicméně 

nemusí prokazovat, že je dostatečně vyspělé ke sdělení svého názoru, soudy by měly apriorně 

předpokládat, že dítě je schopné si názor vytvořit.  

Ústavní soud v již výše zmíněném případu změny příjmení sedmiletého chlapce uvedl, 

že analogicky k případu, v němž Ústavní soud vyjádřil právní názor, že šestileté dítě je 

 
109 Nález sp. zn. II. ÚS 725/18 ze dne 8. 10. 2018. 
110 Nález sp. zn. I. ÚS 3038/16 ze dne 5. 6. 2017. 
111 Nález sp. zn. II. ÚS 523/14 ze dne 11. 6. 2014. 
112 Nález sp. zn. II. ÚS 1945/08 ze dne 2. 4. 2009, nález sp. zn. III. ÚS 459/03 ze dne 20. 8. 2004, nález sp. zn. II. 

ÚS 337/14 ze dne 11. 6. 2014. 
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nepochybně schopno vyjádřit se k tomu, zda si přeje chodit do školy či nikoliv,113 je i sedmileté 

dítě schopné formulovat svůj názor na otázku, zda si přeje se jmenovat jako jeho matka.114 

V případu devítiletého chlapce, který se odmítal stýkat se svým otcem, za což byly jeho matce 

ukládány pokuty, vyjádřil Ústavní soud údiv, že obecné soudy odmítly připustit, že by nezletilý 

mohl mít vlastní názor, činit vlastní rozhodnutí a úsudky. V předmětné věci se odvolací soud 

vyjádřil dokonce tak, že „s nepokojem vzal na vědomí skutečnost, že soud prvního stupně 

přistoupil k výslechu nezletilého.“ Ústavní soud podotkl, že je možné dítě v řízení 

nevyslechnout, pokud by byl výslech v rozporu se zájmy dítěte, odvolací soud nicméně rozpor 

usuzoval pouze z věku nezletilého. 115  

V dalším případu, v němž matka s otcem po jejím odstěhování ze společné domácnosti 

i s dětmi realizovali neformální střídavou péči, soudy upravily péči o děti jejich svěřením do 

péče matky. Otec dětí se ústavní stížností, které bylo vyhověno, domáhal zrušení rozhodnutí 

obecných soudů. Děti ve věku 9 a 7 let (v době rozhodnutí Ústavního soudu ve věku 11 a 9 let) 

nebyly vyslechnuty před soudem ani jednou po dobu dvou a půl roku, kterou řízení před 

obecnými soudy trvalo.  

Ústavní soud podotkl, že ačkoliv si je vědom hranice dvanácti let stanovené občanským 

zákoníkem, považuje ji za „nejzazší možnou hranici“ a rozumovou a emocionální vyspělost je 

nutno posuzovat v konkrétním případě, s tím, že většina dětí je schopna se k výchovnému 

uspořádání vyjádřit již po dosažení věku 10 let.116 V daném případě Ústavní soud poukázal na 

nutnost vyslechnout starší dítě a posoudit, zda mladší je dostatečně vyspělé na to, aby bylo 

soudem vyslechnuto a doplnil, že „čím starší dítě je, tím větší má jeho názor váhu. Řečeno 

jinak, názor tříletého dítěte má daleko menší váhu než stanovisko patnáctiletého teenagera.“117  

Ústavní soud tak nevyslechnutí dětí soudem v uvedeném případě nehodnotí jako 

protiústavní vzhledem k věku nezletilých (9 a 7 let, resp. 11 a 9 let) a předchozímu vyslechnutí 

orgánem sociálně-právní ochrany dítěte, ačkoliv uvádí, že by bylo vhodné, aby soudy 

odůvodnily, proč nebyly děti soudem vyslechnuty přímo. Z uvedeného vyplývá, že Ústavní 

soud si je vědom, že je nutné dát prostor se vyjádřit i tříletému dítěti, nicméně v rovině 

rozhodování obecných soudů přikládá vetší váhu názorům dětí starších.  

 
113 Nálezy sp. zn. II. ÚS 1931/17 ze dne 19. 12. 2017; sp. zn. IV. ÚS 3749/17 ze dne 9. 1. 2018. 
114 Nález sp. zn. IV. ÚS 1002/19 ze dne 9. 10. 2019. 
115 Nález sp. zn. II. ÚS 3765/2011 ze dne 13. 3. 2012. 
116 Shodný právní názor Ústavní soud vyjádřil např. v nálezu sp. zn. III. ÚS 2396/19 ze dne 29. 10. 2019 nebo sp. 

zn. III.ÚS 1265/16 ze dne 19. 6. 2018. 
117 Nález sp. zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. 5. 2014. 
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Je nepochybné, že Ústavní soud považuje vyslýchání nezletilých před soudem za 

podstatné a mnoho svých kasačních rozhodnutí založil právě na nevyslechnutí dětí starších 10 

let. Je nutné si povšimnout, že rozhodovací praxe Ústavního soudu prošla za poslední dekádu 

značným vývojem. Například v usnesení z roku 2007, v němž pro zjevnou neopodstatněnost 

odmítl ústavní stížnost matky proti rozsudku, který upravil rozsah styku mezi dětmi a prarodiči, 

Ústavní soud judikoval, že názor dítěte není pro soud zavazující a že lze rozhodnout odlišně od 

názoru dítěte, v opačném případě by bylo soudní řízení nadbytečné, neboť by stačilo napříště 

jen dítě vyslechnout. K tomu dodává, že „to by odporovalo přirozenosti dítěte, které ani v 10 

či 12 letech ještě není natolik vyspělé, aby rozhodovalo o všech otázkách, které se ho týkají. Na 

tomto principu je ostatně vypracována původně římskoprávní koncepce rozlišující mezi 

způsobilostí k právům a povinnostem a způsobilostí k právním úkonům. Dosažení věkové 

hranice k posledně uvedené je přitom ve všech demokratických právních státech posunuto až k 

věku, který je … obvyklý pro plnohodnotnou účast na životě společnosti. Do jeho dosažení jsou 

to v prvé řadě rodiče, kdo mají dítě zdravě formovat a zastupovat, a pokud se to neděje …, 

vstupuje na scénu stát, aby to zajistil. Stát má podle čl. 5 Úmluvy povinnost respektovat, v 

souladu s místním obyčejem, práva a povinnosti členů širší rodiny, kam nepochybně patří právo 

prarodičů podílet se na citovém, rozumovém a mravním rozvoji dítěte. V našem právním řádu 

je tato problematika upravena v ustanovení § 27 odst. 4 zákona o rodině.“ Dále Ústavní soud 

poukazuje na to, že k přihlížení k názoru dítěte v soudním řízení je kritická i teorie, avšak tyto 

zdroje neuvádí.  

Autorka si dovoluje i s ohledem na další judikaturu Ústavního soudu posoudit citované 

odůvodnění tohoto usnesení jako excesivní, vybočující z řady rozhodnutí Ústavního soudu, 

která i v roce 2007 dítěti participační práva přiznávala, a nadmíru paternalistický, když uvádí, 

že „vstupuje na scénu stát, aby [formování] dítěte zajistil.“118 V první části Ústavní soud uvádí, 

že dítě v deseti ani dvanácti letech není vyspělé, aby rozhodovalo o všech otázkách, které se jej 

týkají. Nicméně ani extenzivním výkladem článku 12 Úmluvy nelze dojít k závěru, že by dítě 

mělo rozhodovat o všech otázkách, které se jej týkají, samo, avšak měl by mu být dán prostor 

pro to, aby se mohlo vyjádřit.  

Již v roce 2010 Ústavní soud zrušil rozhodnutí obecných soudů týkající se svěření 

devítiletého dítěte do střídavé péče z důvodu jeho nevyslechnutí, přičemž soudy takový postup 

neodůvodnily, což dle Ústavního soudu značí libovůli, a tím tedy i porušení stěžovatelova 

 
118 Usnesení sp. zn. II. ÚS 1818/07 ze dne 1. 11. 2007. 
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(v konkrétním případě otcova) práva na spravedlivý proces.119 Naopak v roce 2014 Ústavní 

soud za protiústavní nepovažoval nevyslechnutí dětí ve věku 7 a 9 let (v době rozhodování před 

Ústavním soudem byly ve věku 9 a 11 let),120 avšak o čtyři roky později, v roce 2018, Ústavní 

soud zrušil rozhodnutí obecných soudů pro porušení článku 12 Úmluvy pro nevyslechnutí 

sedmileté dívky.121 

Kriticky se k praxi českých obecných soudů vymezil i Evropský soud pro lidská práva 

ve věci Havelka a ostatní proti České republice, když uvedl: „stěžovatelé, ačkoli již v dané době 

dosáhli věku třinácti, dvanácti a jedenácti let, nebyli soudy přímo vyslechnuti.“ 122 K porušení 

Úmluvy však dle ESLP nedošlo v případě nevyslechnutí pětiletého chlapce na základě 

odborného vyjádření soudního znalkyně, jež se s chlapcem několikrát sešla a domnívala se, že 

by soudní osobní slyšení nebylo vhodné z důvodu rizik, která by slyšením soudem mohla být 

dítěti způsobena.123 ESLP však například zhodnotil vyspělost dvanáctileté dívky ve sporu o její 

svěření do péče rodičů tak, že ji považoval „za dostatečně vyspělou, aby mohlo být k jejím 

názorům přihlédnuto,“ a rozhodl, že styk s otcem neměl být nařízen proti její vůli.124  

Ústavní soud ve své praxi často lpí na hranici deseti nebo dvanácti let, nicméně 

v minulosti jako protiústavní označil i rozhodnutí obecných soudů, které nevyslechly dítě 

mladší. Výbor pro práva dítěte poukazuje na to, že dítě je schopno svůj názor projevovat již od 

velmi nízkého věku v různých formách a nikoliv slovy. Dle Výboru je „koncept dítěte jako 

držitele práv ukotven v každodenním životě dítěte už od jeho nejranější fáze.“125 Je tedy nutné 

uznávat jako projevení názoru dítěte i neverbální formy komunikace, jimiž může být kreslení, 

hra, mimika apod.126 V analyzovaných rozhodnutích se Ústavní soud k této formě komunikace 

žádným způsobem nevyjádřil. Na výše uvedených příkladech je zjevné, že judikatura Ústavního 

soudu se vyvíjí směrem k širší ochraně práv dítěte, nicméně není ani v čase plně konzistentní. 

 
119 Nález sp. zn. I. ÚS 2661/10 ze dne 2. 11. 2010. 
120 Nález sp. zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. 5. 2014. 
121 Nález sp. zn. IV. ÚS 827/18 ze dne 10. 4. 2018. 
122Rozsudek ESLP: Havelka a ostatní proti ČR, č. stížnosti 23499/06 [online]. 21. 6. 2007 [cit. 2021-03-05]. 

Dostupné z: 

http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/WebSearch/A0E16DB5AA8A0C4CC1257C300031F47D?open

Document&Highlight=0. 
123 Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Sahin proti Německu ze dne 8. 7. 2003 č. stížnosti 30943/96, § 74-77. 
124 Rozsudek senátu ESLP ve věci Hokkanen proti Finsku ze dne 23. 8. 1994, č. stížnosti 19823/92. 
125 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 

CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, b. 21 písm. a). 
126 LANSDOWN, Gerison. The Evolving Capacities of the Child [online]. United Nations Children’s Fund, 2005 

[cit. 2021-6-25]. ISBN 88-89129-15-8. Dostupné z: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/evolving-

eng.pdf, s. 4.  
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4.1.2 Rozumová a emocionální vyspělost 

Schopnost utvořit si názor nemůže být limitována pouze věkem a rozumovou vyspělostí, 

je nutné zahrnout také morální, emocionální a sociální schopnosti dítěte. Děti by neměly být 

posuzovány na základě přísných pravidel, kterými by například i mnozí dospělí neprošli. Podle 

belgické právničky Katrien Herbots je nutné si uvědomit, že schopnost vytvořit si názor 

automaticky neznamená, že bude vyzrálý. V některých případech může být nutné poskytnout 

dítěti asistenci, aby si názor mohlo vytvořit.127 Dále je nutné zabezpečit, aby dítě mohlo 

svobodně projevit svůj vlastní názor, nebylo nikým jakýmkoliv způsobem manipulováno a 

nesdělovalo názory třetích osob.128  

S uvedeným Ústavní soud souhlasí v případu, v němž byl odmítnut otec žádající 

rozšíření styku s dětmi svěřenými matce, když uvádí, že na dítě nesmí být vyvíjen jakýkoli 

nátlak a nesmí být podrobeno jakémukoli manipulování či ovlivňování ohledně toho, zda a jak 

se vyjádří, a naopak musí vědět, že má právo vyjádřit svůj vlastní názor a nemusí opakovat 

názory jiných osob. Dále Ústavní soud uvádí, že „je zřejmé, že přítomnost další osoby ve věci 

zainteresované může ohrožovat a znemožňovat svobodné vyjádření dítěte, ať z důvodu jeho 

strachu, obav, snahy potěšit či nezranit další přítomnou osobu, atd.“129
  

Některé skupiny dětí mohou mít nicméně problém vyjádřit svůj názor i jako starší, jsou 

to zejména děti, jejichž mateřský jazyk je odlišný od úředního, děti s postižením, z vyloučených 

lokalit apod. Pro tyto uvedené skupiny dětí je vhodné zavést další opatření, jak jim projevení 

názoru umožnit. Český Ústavní soud se nicméně v žádném z autorkou analyzovaných 

rozhodnutí alternativními způsoby výslechu kromě verbálního nezabývá, nicméně judikoval, 

že děti by měly být vyslýchány komplexně, ideálně v neformálním prostředí (například 

v kanceláři soudce nebo s ohledem na věk dítěte, citlivost věci a vztahy v rodině lze uskutečnit 

rozhovor mezi dítětem a soudcem ve škole nebo na jiném vhodném místě)130 a zejména děti 

mladšího věku by měly být vyslýchány formou nepřímých otázek.131 

Ústavní soud dle názoru autorky vykládá participační práva dítěte v podstatě 

restriktivně, když se ve většině autorkou analyzovaných případů drží hranice pro vyslechnutí 

 
127 HERBOTS, Katrien a Johan PUT. The Participation Disc. The International Journal of Children’s 

Rights [online]. 2015, 23(1), 154-188 [cit. 2021-5-31]. ISSN 0927-5568. Dostupné z: doi:10.1163/15718182-

02301007., s. 161. 
128 TISDALL in VANDENHOLE, Wouter, Ellen DESMET, Didier REYNAERT a Sara 

LEMBRECHTS. Routledge international handbook of children's rights studies. New York, NY: Routledge, 2015. 

ISBN 9781138023703., s. 191 
129 Nález sp. zn. II. ÚS 4247/18 ze dne 17. 5. 2019. 
130 Nález I. ÚS 2482/13 ze dne 26. 5. 2014; nález sp. zn. IV. ÚS 3900/14 ze dne 4. 11. 2015. 
131 Nález sp. zn. II. ÚS 2866/17 ze dne 28. 2. 2018. 
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mezi deseti a dvanácti lety věku dítěte. Nevyslechnutí mladšího dítěte tak nebývá důvodem pro 

kasační rozhodnutí Ústavního soudu, ačkoliv uvádí, že je podstatné vyslechnout i dítě mladšího 

věku.132 Dle Ústavního soudu je na úvaze obecných soudů, kdy přiznají nezletilému schopnost 

formulovat své vlastní názory a jakou důkazní váhu jim s ohledem na věk a úroveň dítěte bude 

přikládat.133 Tento názor nicméně neodpovídá cílům ustanovení článku 12 Úmluvy ani teorii. 

Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem uvádí, že věková hranice (i tak, 

jak ji Ústavní soud nastavil) neumožňuje zohledit rozdíly ve schopnostech a v myšlení mezi 

dětmi. Pokyny následně zobecňují, že „patnáctiletý člověk může být méně zralý než 

dvanáctiletý, zatímco velmi malé děti mohou být dostatečně inteligentní na to, aby posoudily 

a pochopily svou konkrétní situaci. Způsobilost, úroveň a schopnost chápat situaci lépe 

reprezentují skutečné schopnosti dítěte než jeho věk.“134 Ústavní soud takřka rezignuje na 

přezkum posouzení rozumové a citové vyspělosti dítěte obecnými soudy a pouze ve svých 

rozhodnutích uvádí, že míru rozumové a emocionální vyspělosti je nutné posuzovat případ od 

případu.135 Ke konkrétním dětem se k souvislosti s jejich rozumovou a emocionální vyspělostí 

nevyjadřuje (snad pouze ve výše uvedeném případu vyslechnuté nezletilé, která nebyla schopna 

posoudit, co by pro ni znamenala střídavá péče, nevěděla, kolik dní má měsíc apod.).136  

Ústavní soud nicméně znovu uvedl, že ačkoliv je nutné posuzovat případ od případu, je 

většina dětí již v deseti letech dostatečně rozumově a emocionálně vyspělých, aby se zvládly 

vyjádřit k budoucímu výchovnému uspořádání.137 Je zarážející, že Ústavní soud vyjádří 

obecným soudům uznání či pochvalu, když dítě mladší dvanácti, respektive deseti let 

vyslechne, ovšem v jiných případech nepovažuje jejich nevyslechnutí za natolik závažné a 

protiústavní, aby taková rozhodnutí zrušil. 

Tento zvláštní přístup Ústavního soudu se naplno projevuje v případech, v nichž Ústavní 

soud ruší rozsudek obecného soudu z jiného důvodu, než je nevyslechnutí dítěte, ale stanoví 

takovou povinnost do následného řízení. Například ve známém nálezu týkajícím se střídavé 

péče stanovil, že obecné soudy musí vyslechnout staršího ze sourozenců, který dosáhl věku, 

„kdy je v zásadě nezbytné vyslechnout jeho názor přímo soudem“ a ohledně mladšího Ústavní 

 
132 S výjimkou například zmíněného nálezu sp. zn. IV. ÚS 1002/19 ze dne 9. 10. 2019. 
133 Nález sp. zn. II. ÚS 337/14 ze dne 11. 6. 2014. 
134 Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem [online]. 17. 11. 2010 [cit. 2021-6-25]. 

Dostupné z: https://rm.coe.int/16806a452e, s. 69, b. 96. 
135 Např. nález sp. zn. III. ÚS 1265/16 ze dne 19. 6. 2018; nález sp. zn. II. ÚS 2866/17 ze dne 28. 2. 2018, nález 

sp. zn. II. ÚS 2943/14 ze dne 16. 6. 2015, nález sp. zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. 5. 2014. 
136 Nález sp. zn. IV.ÚS 773/18 ze dne 31. 8. 2018. 
137 Nález sp. zn. III. ÚS 1265/16 ze dne 19. 6. 2018. 
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soud uvádí, že obecné soudy musí posoudit, zda je mladší z dětí, v době rozhodnutí Ústavního 

soudu ve věku devíti let, rovněž dostatečně rozumově a emocionálně vyspělý na to, aby byl 

před soudem vyslechnut přímo.138 Ústavní soud jistě veden dobrými úmysly však v uvedeném 

nálezu ohledně mladšího ze sourozenců naprosto převrací logiku článku 12 Úmluvy, dle 

kterého má právo dítěte být slyšeno chápáno spíše v širším smyslu, a tedy by státní orgány měly 

předpokládat, že dítě je schopno vytvořit si názor, přičemž není na dítěti, aby tuto schopnost 

prokázalo, a klade přílišný důraz na kritérium věku dítěte.139 Dle Komentáře při posuzování 

důležitosti názoru nelze brát v potaz pouze věk dítěte, neboť úroveň pochopení neroste 

s biologickým věkem stejně u všech dětí: „výzkumy prokázaly, že na rozvoj schopnosti dítěte 

formulovat vlastní názor mají vliv informace, zkušenosti, prostředí, sociální a kulturní 

očekávání a úroveň podpory.“140 

4.2 Právo dítěte vyjádřit názor svobodně  

Dítě má právo dle čl. 12 Úmluvy svobodně vyjádřit názor. Svobodně znamená bez 

jakéhokoliv nátlaku a také, že si může vybrat, zda svého práva využít chce či nikoliv. Dítě dále 

nesmí být jakkoliv a kýmkoliv manipulováno nebo vystaveno nátlaku. Svobodně je také spjato 

s vlastní perspektivou dítěte, a tedy má právo vyjádřit svůj vlastní názor na věc, nikoliv 

reprodukovat pohled ostatních.141 

Vyjádřit názor svobodně je procesem, který nespočívá pouze ve verbálním projevu 

názorů jedince, ale naopak vyžaduje bezpečné prostředí, v němž je dětem projevení jejich 

názoru umožněno a usnadněno. Aby vůbec dítě mohlo názor svobodně vyjádřit, musí vědět, 

k jakým záležitostem se vyjádřit může. Je proto nezbytné dítěti sdělit veškeré informace, které 

 
138 Nález sp. zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. 5. 2014. 
139 Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem [online]. 17. 11. 2010 [cit. 2021-6-25]. 

Dostupné z: https://rm.coe.int/16806a452e, bod 33; a dále také VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný 

komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 

2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-

ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, b. 20 a 21;  

HOFMANNOVÁ, Helena. Postavení orgánu sociálně-právní ochrany jako opatrovníka ohroženého dítěte a jeho 

role v řízení ve věcech péče o děti. Úloha soudů a orgánů veřejné moci v těchto řízeních (judikatura Ústavního 

soudu) [online]., 16 [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/postaveni-

organu-spod-jako-opatrovnika-ohrozeneho-ditete/.  
140 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 

CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, b. 28 
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CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, b. 22. 
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k utváření názoru potřebuje, o jednotlivých alternativách a také jejich možných důsledcích a 

také za jakých podmínek slyšení dítěte proběhne, pokud vyjádří přání svého práva využít.142 

Jak již bylo uvedeno, právo dítěte vyjádřit svůj názor je právem, nikoliv povinností 

dítěte, které může odmítnout. Dítě se může rozhodnout nesdělit svůj názor vůbec, nebo dát 

přednost výslechu odborníkem, typicky soudním znalcem či pracovníkem orgánu sociálně-

právní ochrany dítěte, který následně názor dítěte přetlumočí soudu. Výkon participačních práv 

nemá být pro dítě stresující či nepříjemnou zkušeností.143 Dítěti by měla být zaručena možnost 

projevit svůj názor bez jakéhokoliv vnějšího tlaku, přesvědčování nebo strachu z kritiky či 

trestu, mělo by se cítit sebevědomě, i když například kritizuje názory dospělých.144 Dále by mu 

mělo být zajištěno, že může kdykoliv změnit svůj názor nebo se dále na rozhodování 

nepodílet.145  

Obsahem pozitivního závazku státu je zajistit, že se dítě projevením svého názoru 

neocitne v ohrožení. Jestliže nelze bezpečnost dítěte zaručit, musí být provedena taková 

ochranná opatření, aby v důsledku vyjádření svého názoru nebylo ohroženo. Výbor pro práva 

dítěte v Komentáři dále zdůrazňuje, že by dítě nemělo být vyslýcháno častěji, než je nutné, 

zvláště pokud jsou probírány choulostivé záležitosti ze života dítěte.146 Uvedené potvrzuje 

Ústavní soud, když uvádí, že participace dítěte na soudním jednání je dát dítěti možnost zapojit 

se do rozhodování o záležitosti, která se jej týká, poskytnout mu informace a podporu, která je 

nezbytná pro snížení úzkosti z jednání a jejich závěrů, který mají přímý dopad na život dítěte. 

Součástí participační práv je dále právo být informováno, o čem se řízení vede, jak bude jeho 

názor brán v potaz a právo svobodně se rozhodnout, zda se k věci vyjádřit chce či nechce. 

Ústavní soud dodává, že dítě si může vybrat osobu, které své stanoviska bude prezentovat 

 
142 VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: a 

commentary on the convention on the rights of the child and its protocols . Cheltenham, UK; Northampton, MA, 

USA: Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 146 
143 Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem [online]. 17. 11. 2010 [cit. 2021-6-25]. 

Dostupné z: https://rm.coe.int/16806a452e, b. 115 důvodové zprávy a usnesení sp. zn. II. ÚS 2598/20 ze dne 10. 

11. 2020. 
144 LANSDOWN, Gerison. Every child's right to be heard: A resource guide on the un committee on the rights of 

the child general comment no.12. The Save the Children Fund 2011, 2011. Dostupné také z: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/every-childs-right-be-heard-resource-guide-un-committee-

rights-child-general-comment-no-12/, s. 22. 
145 LANSDOWN, Gerison. Promoting Children's Participation in Democratic Decision-Making. Unicef, 2001. 

ISBN 88-85401-73-2. Dostupné také z: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight6.pdf, s. 10.  
146 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 

CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf/, b. 21 písm. d), 

b. 24. 
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a dále, že by mělo být zabráněno opakovanému slyšení dítěte, pokud je to pro něj nepříjemné 

nebo stresující.147 

V případech slyšení dětí ať již před soudem nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

by slyšení mělo probíhat zásadně bez přítomnosti a bez jakékoli ingerence rodičů či jiných osob, 

které mohou mít konfliktní zájmy, pokud není jejich přítomnost z vážných důvodů nezbytná.  

Právo svobodně vyjádřit svůj názor vykládá Ústavní soud tak, že na dítě nesmí být tvořen 

nátlak, nesmí být ovlivňováno nebo manipulováno k tomu, aby svůj názor sdělilo, přičemž 

nesmí být ani jakkoliv ovlivňován obsah vyjádření. Naopak, dítě musí vědět, že má právo 

vyjádřit vlastní názor a nemusí sdělovat názory jiných. Podle Ústavního soudu je zřejmé, „že 

přítomnost další osoby ve věci zainteresované může ohrožovat a znemožňovat svobodné 

vyjádření dítěte, ať z důvodu jeho strachu, obav, snahy potěšit či nezranit další přítomnou 

osobu, atd. Děti mají být slyšeny v prostředí, které vnímají jako bezpečné a jim naslouchající 

bez jakýchkoli předsudků.“ Ústavní soud dále dodává, že je nutné dítěti při výslechu garantovat 

prostředí v co možná nejvyšší míře „příjemnosti“ a je například vhodné vytvořit ze strany soudu 

poklidnou atmosféru.148  

Pokud jsou děti adekvátně informovány, riziko pocitů úzkosti, depresí, viny nebo stresu 

se tím značně snižuje, informovanost dětem pomáhá se vyrovnat se situacemi, které se jich 

dotýkají.149 Ačkoliv existuje nezpochybnitelná možnost negativního působení na dítě v průběhu 

výslechu nebo že na něj výslech bude mít takový dopad, nemůže být možnost újmy jediným 

důvodem k odepření svobodného vyjádření názorů dítěte.150 

Výslechy dětí, které jsou obětmi trestých činů, sexuálního nebo domácího násilí 

vyžadují zvláštní opatrnost. V některých případech může být výslech složitý a mít pro dítě 

negativní, nebo dokonce traumatizující následky. Dle Výboru jsou smluvní státy povinny 

„napnout všechny síly, aby dětská oběť a/nebo svědek mohli vyjádřit svůj názor na relevatní 

záležitosti… a aby mohli vyjádřit svobodně a svým vlastním způsobem svůj názor  a pohled na 

své zapojení do soudního řízení.“ Dětská oběť má také právo na informace o psychologické, 

 
147 Usnesení sp. zn. II. ÚS 2598/20 ze dne 10. 11. 2020. 
148 Nález sp. zn. I. ÚS 2661/10 ze dne 2. 11. 2010. 
149 PARKES, Aisling. Children and International Human Rights Law: The Right of the Child to be Heard . 

Routledge, 2013. ISBN 978-0415458368., s. 92. 
150 PARKES, Aisling. Children and International Human Rights Law: The Right of the Child to be Heard . 

Routledge, 2013. ISBN 978-0415458368., s. 91. 
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zdravotní, sociální pomoci, možnostech odvolání, možnostech získat odškodné nejen dle 

zákona o obětech trestných činů.151 

Nezletilé oběti trestných činů jsou českým zákonem o obětech vždy považovány za 

zvlášť zranitelnou oběť a takovou oběť je v trestním řízení nutné vyslýchat obzvláště citlivě 

a s ohledem na konkrétní okolnosti. Výslech zvlášť zranitelné oběti v přípravném řízení by 

měla provádět vždy osoba k tomu vyškolená a provádí se tak, aby nemusel být opakován.152 

 V případu muže, který byl uznán vinným pokračujícím zločinem znásilnění vykonaném 

na nevlastní vnučce ve věku mezi patnácti a osmnácti lety ovšem s ohledem na její mentální 

postižení v mentálním věku sedmi až osmi let, byla poškozená vyslechnuta v trestím řízení 

jedenkrát formou neodkladného a neopakovatelného úkonu a její výpověď byla v hlavním 

líčení pouze přečtena. Ústavní soud uvedl, že mužovo právo na obhajobu bylo omezeno, neboť 

neměl v žádném stádiu trestního stíhání možnost sledovat přímou výpověď poškozené a klást 

jí otázky. Dle Ústavního soudu jde však o postup, který lze v okolnostech případu považovat 

za striktně nezbytný. Z nálezu také nevyplývá jakékoliv porušení práv nezletilé v trestním řízení 

vedeném proti jejímu prarodiči.153
   

V případech nezletilých pachatelů článek 12 Úmluvy vyžaduje, aby dítě mělo právo být 

vyslechnuto. Výbor konstatuje, že soudní řízení a výslechy by neměly být veřejné a výjimky 

z tohoto pravidla pouze velmi omezené. Dítě také musí být za účelem efektivní účasti na řízení 

informováno o obviněních a možných trestních opatřeních. Ačkoliv je trestní řízení stresující 

záležitostí, mělo by se odehrávat v takové atmosféře, aby nezletilý cítil, že se na něm může 

„podílet a svobodně vyjádřit.“154 

Participační práva dítěte lze nahlížet při  výslechu obviněného mladistvého dle § 57 

zákona, č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže (dále jako „zákon o soudnictví ve věcech mládeže“), který stanoví, že je nutno 

postupovat ohleduplně a šetřit jeho osobnost a je-li to vhodné a technicky možné, je o výslechu 

 
151 VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: a 

commentary on the convention on the rights of the child and its protocols . Cheltenham, UK; Northampton, MA, 

USA: Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 147-148;  
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CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, b. 24, 60-63. 
152 Ustanovení § 2 odst. 4 písm. a) a § 20 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. 
153 Usnesení sp. zn. III. ÚS 1996/18 ze dne 8. 1. 2019. 
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pořizován záznam.  V případě, že se dítě dopustí činu jinak trestného dle zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže, v následném řízení dle ustanovení § 92 odst. 1 nemusí být dítě vyslechnuto, 

bylo-li jeho jednání spolehlivě prokázáno jiným způsobem, nicméně názor dítěte ve věci musí 

být zjistěn vždy. Při výslechu musí soud postupovat s přihlédnutím k jeho věku a výslech 

proběhne dle ustanovení § 131 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.  

V souladu s požadavky Výboru je trestní řízení vedené proti mladistvým neveřejné na 

základě ustanovení § 53 odst. 1 a § 54 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 155 Zrušením 

těchto ustanovení zakotvujících neveřejnost řízení a zákazu zveřejnění informací umožňujících 

identifikaci mladistvého se zabýval Ústavní soud, když nevyhověl návrhu Okresního soudu 

v Kladně. Navrhovatel namítal, že uvedená ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

jsou v rozporu s čl. 17 odst. 1, 4 a 5 Listiny, tedy s právem na informace, a čl. 38 odst. 2 Listiny, 

právem na projednání věci veřejně.  

Ústavní soud rozhodl ve prospěch mladistvých a judikoval, že snaha zákonodárce 

minimalizovat stigmatizaci mladistvých vzhledem k jejich věku a rozumové a mravní 

vyspělosti se promítá právě do ustanovení § 54 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, 

přičemž „zákonodárce vycházel i z úvahy, že požadavek ochrany osobního soukromí 

mladistvých po celou dobu řízení je dán zájmem jejich ochrany před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí a publicity.“ Dále Ústavní soud uvedl, že si je vědom toho, že veřejné projednání má 

i výchovnou činnost na pachatele, nicméně že výchovné působení není vždy nutno spojovat 

s identifikací pachatele. 156  

  

 
155 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 

CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, b. 59. 
156 Nález sp. zn. Pl. ÚS 28/04 ze dne 8. 11. 2005. 
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4.3 Všechny záležitosti, které se dítěte dotýkají  

Článek 12 Úmluvy stanoví, že dítě má právo názory svobodně vyjadřovat ve všech 

záležitostech, které se jej dotýkají, aniž by bylo vypočteno, co mezi tyto záležitosti patří. Při 

přijímání textu Úmluvy byly odmítnuty návrhy, které měly za cíl definovat záležitosti, které se 

dítěte dotýkají, jako taxativní seznam případů, v nichž bude názor dítěte brán v potaz. Namísto 

omezujícího ustanovení je nutné vyslechnutí dítěte „ve všech záležitostech, které se ho 

dotýkají“ chápat široce, respektovat je a dítě vyslechnout ve všech řízení vždy, kdy je to možné. 

Rozsah článku 12 Úmluvy zasahuje do všech sfér života dítěte, od soukromé po veřejnou. 

Ukazuje se, že široká interpretace záležitostí, které se dětí dotýkají, pomáhá dětský hlas 

zahrnout do společenských procesů a dětská perspektiva může být nápomocna při hledání řešení 

celospolečenských problémů a zlepšit kvalitu rozhodnutí.157 

Jazykovým výkladem lze dojít k závěru, že „záležitosti, které se dítěte dotýkají“ nejsou 

jen záležitosti specifické pro děti či mládež jako například dětská hřiště, ale dítěte se týkají 

i další celospolečenské záležitosti, jako například přístup ke zdravotní péči, veřejné hromadné 

dopravě apod.158 V závislosti na řešeném problému, lze článek 12 Úmluvy vztáhnout i na 

skupiny dětí, popř. i na děti obecně, není tak pochyb, že nejlepší zájmy dětí musí být hledány 

i pro celou skupinu dětí, která názor vyjádří. Je nutné mít na paměti, že děti nejsou homogenní 

skupinou, a tedy musí existovat rovnost participace pro všechny děti bez diskriminace na 

jakéhokoliv důvodu.159 Britská socioložka zabývající se mezinárodními právy dítěte Gerison 

Lansdown doporučuje vznik dětských parlamentů řízených dětmi, během nichž se mohou 

vyjadřovat k nejrůznějším záležitostem od místní po celostátní politiku.160 

 
157 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 

CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, b. 25, 26, 34;  

PARKES, Aisling. Children and International Human Rights Law: The Right of the Child to be Heard . Routledge, 

2013. ISBN 978-0415458368., s. 30 a nález sp. zn. I. ÚS 3304/13 ze dne 12. 11. 2013. 
158 LANSDOWN, Gerison. Every child's right to be heard: A resource guide on the un committee on the rights of 
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https://resourcecentre.savethechildren.net/library/every-childs-right-be-heard-resource-guide-un-committee-

rights-child-general-comment-no-12, s. 2. 
159 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 
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Ačkoliv se v žádném analyzovaném rozhodnutí Ústavní soud blíže nevěnuje 

charakteristice rozsahu záležitostí, které se dítěte dotýkají, je zřejmé, že záležitosti, které se 

dítěte dotýkají, pojímá poměrně široce s odkazem na Komentář.161 Ústavní soud pouze 

v jednom z analyzovaných rozhodnutí za záležitost, která se dítěte dotýká, explicitně označil 

majetek, v daném případě nemovitost, v řízení o určení neúčinnosti darovací smlouvy, kterou 

bylo převedeno vlastnické právo k nemovitosti z rodičů na děti.162   

Není sporu, že Ústavní soud za záležitost dotýkající se dítěte považuje například to, 

komu (typicky kterému rodiči) bude dítě svěřeno do péče, řízení o svěření dítěte do ústavní 

výchovy, majetek v případě dětských dluhů nebo i trestní řízení, v němž je dítě v postavení 

zvlášť zranitelné oběti. 

4.3.1 Rozhodování o zdraví dítěte 

Péče o zdraví je jednou ze základních životních potřeb člověka a každý (tedy i dítě) má 

článkem 31 Listiny právo na ochranu zdraví.163 Zdraví lze nepochybně považovat za záležitost, 

která se dítěte dotýká, a je jisté, že samo dítě chce o své léčbě znát informace a mít možnost 

o ní (alespoň částěčně) rozhodnout samo. Autorka chce na níže uvedených příkladech ukázat 

přístup českého Ústavního soudu k participačním právům dítěte v řízeních týkajících se 

zdravotního stavu dítěte. Obecně lze říci, že v daných případech Ústavní soud respektuje, že 

obecné soudy rozhodují, aniž by znaly názor dítěte.  

Ve známém případu rodiče šestiletého chlapce odmítali léčbu zahrnující transfuzi 

z důvodu svého náboženského vyznání. Ústavní soud naznal, že při výkladu čl. 12 Úmluvy je 

nutné brát v potaz i povahu věci, o níž se jedná, jakož i další okolnosti, např. rodinné zázemí, 

společenské prostředí. Chlapec tedy obecnými soudy, které nařídily usneseními péči léčebného 

zařízení, vyslechnut nebyl. Ústavní soud uzavřel, že nebylo možné předpokládat, že by šestiletý 

chlapec pochopil problematiku své léčby a dokázal poskytnout názor, který by nebyl ovlivněn 

rodiči. V takové situaci by byl výslech pouze pro formu a nikterak by rozhodnutí soudu 

neovlivnil.164 

V nálezu, v němž Ústavní soud zamítl stížnost matky, jejíž souhlas s očkováním 

nezletilé dcery byl nahrazen souhlasem soudu, a kterou se domáhala zrušení těchto rozhodnutí, 

 
161 Např. nález I.ÚS 3304/13 ze dne 19. 2. 2014. 
162 Nález sp. zn. I ÚS 3304/13 ze dne 19. 2. 2014. 
163 TOMOSZEK, Maxim. Čl. 31 [Právo na zdraví]. In: HUSSEINI, Faisal, BARTOŇ, Michal, KOKEŠ, Marian, 

KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 862. 
164 Nález sp. zn. III. ÚS 459/03 ze dne 20. 8. 2004. 
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Ústavní soud nad rámec petitu konstatoval porušení participačních práv dítěte ve smyslu čl. 38 

odst. 2 Listiny a čl. 12 Úmluvy. Ústavní soud nicméně neshledal, že by porušení práv nezletilé 

vyžadovalo kasační zásah a rozhodnutí obecných soudů nezrušil, protože dle jeho názoru bylo 

porušení práv zhojeno opatrovníkem nezletilé, který ji poskytl informace o řízení před soudy, 

jeho výsledku, i obecně o problematice očkování.  

K nálezu sepsal odlišené stanovisko soudce Vojtěch Šimíček, který nálezu vytýká, že 

jde zcela ultra petitum a že z věcného hlediska nesouhlasí s extenzivně pojatými participačními 

právy dítěte, neboť dle jeho názoru, pokud Ústavní soud ve výroku stanoví porušení ústavně 

zaručených práv, znamená to, že obecné soudy zásadně pochybily. Tak zásadního pochybení 

se obecné soudy dle názoru Šimáčka nedopustily, neboť v řízení před soudem prvního stupně 

nezletilá vyslechnuta byla, matka jako stěžovatelka však vyslovila nesouhlas s vyslechnutím 

nezletilé odvolacím soudem. Pokud se tedy dle Šimíčka někdo dopustil porušení participačních 

práv nezletilé, byla to matka, která nesouhlasila s jejím dalším výslechem.165  

Ústavní soud v nedávné době řešil velmi mediálně sledovaný případ, šlo o desetiletou 

dívku kopnutou koněm do hlavy. Její matka ji odmítla v nemocnici nechat očkovat proti tetanu. 

V následujících dnech bylo vydáno okresním soudem předběžné opatření, kterým byla dívka 

svěřena do péče nemocnice. Předběžná opatření soudů obou stupňů byla zrušena dříve, než 

Ústavní soud ústavní stížnost matky dítěte odmítl.166 Dle názoru Ústavního soudu postupovaly 

soudy přiměřeně, když názor nezletilé na otázku očkování nezjišťovaly s ohledem na složitost 

problematiky očkování a předpokládaného stresu spojeného s úrazem, návštěvou nemocnice 

a pokusy o výkon předběžného opatření. Lze se ovšem ptát, zda průměrná dospělá osoba (ve 

smyslu ustanovení § 4 odst. 1 občanského zákoníku) žijící v České republice je schopna 

takového úsudku a posouzení, co jí očkování přinese.  

V analyzovaných případech bylo dětem 6 a 10 let a Ústavní soud vzhledem k jejich věku 

považuje za přiměřené, že nebyly dotázány na názor (ale ani informovány o tom, co se s nimi 

bude dít). Naproti tomu v anglosaských právních systémech jsou děti považovány za vyspělé 

k rozhodování například v patnácti letech o hormonální léčbě pohlavní dystrofie, která zahrnuje 

 
165 Nález sp. zn. II. ÚS 725/18 ze dne 8. 10. 2018. 
166 Usnesení sp. zn. I. ÚS 3444/20 ze dne 19. 1. 2021. 
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nevratné změny na těle včetně neplodnosti167 nebo k odmítnutí život zachraňující transfuze jako 

čtrnáctiletá členka církve Svědků Jehovových.168 

Ústavní soud dosud nerozhodoval v případu dítěte například v pubertálním věku 

o poskytování zdravotní péče. Nelze tedy předjímat, jak by Ústavní soud a zda by se ve své 

rozhodovací praxi přiklonil k tendencím západních zemí nebo by podpořil paternalistický 

přístup obecných soudů ke zdraví dítěte. Ministerstvo spravedlnosti v roce 2018 předložilo 

návrh novely § 29 občanského zákoníku, dle kterého by prohlášení o změně pohlaví mohli 

učinit nezletilí od dvanácti let věku za souhlasu zákonného zástupce. Dle důvodové zprávy 

k návrhu by souhlas zákonného zástupce byl podmínkou platnosti právního jednání nezletilého, 

„že zákonný zástupce souhlasí s tím, aby v této věci nezletilý sám jednal.“169 Je možné, že 

schválení obdobného zákona by mohlo způsobit nárůst množství sporů, o nichž by Ústavní soud 

rozhodoval. 

4.4 Přihlédnutí k názoru dítěte 

Po vyslechnutí dítěte v řízení buď soudem nebo jinou způsobilou osobou, tedy kolizním 

opatrovníkem, advokátem nebo znalcem, je důležité dát názoru dítěte patřičnou váhu, slovy 

Úmluvy osoby „přihlédnou k jeho názoru způsobem odpovídajícím věku a vyspělosti.“ Výbor 

pro práva dítěte v Komentáři uvádí, že pouhé vyslechnutí dítěte dle čl. 12 Úmluvy není 

dostatečné a pokud dítě chce vyjádřit svůj názor, je nutné, aby byl brán vážně. Wouter 

Vandenhole dodává, že dospělí odpovědní za rozhodování ve věci, která se dítěte dotýká, by 

neměli názor dítěte ignorovat, avšak „něco s ním dělat.“170 

Fiona Ang, referentka mezinárodních programů UNICEF, interpretuje „přihlédnutí 

k názoru dítěte“ tak, že čím podstatnější má rozhodnutí pro dítě důsledky, tím více je třeba vzít 

 
167 Australia Family Court, Re: Jamie [2015] FamCA 455 (16 June 2015) [cit. 2021-2-13]., dostupné z 

http://www.austlii.edu.au/cgi-

bin/viewdoc/au/cases/cth/FamCA/2015/455.html?context=1;query=Re:%20Jamie%202015%20FamCa%20455;

mask_path=au/cases/cth/FamCA+au/cases/cth/FamCAFC/. 
168 Supreme court of Canada, A.C. v. Manitoba (Director of Child and Family Services), 2009 SCC 30, [2009] 2 

S.C.R. 181, [cit. 2021-2-13], dostupné z https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/7795/index.do/. 
169 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., obč. zákoník, dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-

detail?pid=KORNAZWHY3ZN. 
170 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 

CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, b. 27; 

VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: a commentary 

on the convention on the rights of the child and its protocols. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward 

Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 150. 

http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FamCA/2015/455.html?context=1;query=Re:%20Jamie%202015%20FamCa%20455;mask_path=au/cases/cth/FamCA+au/cases/cth/FamCAFC
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FamCA/2015/455.html?context=1;query=Re:%20Jamie%202015%20FamCa%20455;mask_path=au/cases/cth/FamCA+au/cases/cth/FamCAFC
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FamCA/2015/455.html?context=1;query=Re:%20Jamie%202015%20FamCa%20455;mask_path=au/cases/cth/FamCA+au/cases/cth/FamCAFC
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/7795/index.do
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v úvahu jeho názory,171 Carolyne Willow, britská sociální pracovnice a spisovatelka, dodává, 

že rozsah, v němž by se k názoru dítěte mělo přihlédnout, je ovlivňován mnoha parametry: do 

jaké míry bude dítě rozhodnutím ovlivněno; síla názoru dítěte; potenciální škoda, pokud by 

nebylo k jeho názoru přihlédnuto; jak by nepřihlédnutí k názoru dítěte ovlivnilo práva 

konkrétního dítěte a dětí obecně a zda může být k názoru dítěte přihlédnuto alespoň částečně.172 

Laura Lundy uvádí, že zatímco dospělí mají vždy právo se vyjádřit, nemají právo na to, 

aby k jejich názoru bylo přihlédnuto. Implicitně je dle ní v článku 12 Úmluvy vyjádřeno právo 

dítěte na vyslyšení jeho názoru, nikoliv jen na slyšení.173  Výbor pro práva dítěte k tomu dodává, 

že „působit, že děti posloucháme, je relativně nenáročné; přikládat však jejich názorům váhu 

vyžaduje skutečnou změnu.“174 Vyžadovaná změna by znamenala, že právo dokáže nalézt 

možnosti, díky kterým by dospělí přestali děti pouze poslouchat a začali brát jejich názory 

seriózně. Skutečnost, že soudy jsou schopny najít závažné důvody k tomu, aby nemusely brát 

názor dítěte v potaz, svědčí dle Lundy pro to, že participační práva dítěte mají své pevné místo 

v soustavě práv dítěte.175 Patřičná váha by názorům dítěte měla být přikládána, i pokud jdou 

proti většinovému mínění, jsou kontroverzní, jejich získání drahé nebo narušují status quo mezi 

dospělými a dětmi.176 

Ústavní soud nicméně uvedené teoretické závěry opomíjí a setrvává u svého pojetí 

participačních práv, které je přespříliš zaměřené na dosažený věk dítěte, a „konstatuje, že čím 

starší dítě je, tím větší má jeho názor váhu. Řečeno jinak, názor tříletého dítěte má daleko menší 

váhu než stanovisko patnáctiletého teenagera. U mladších dětí, zejména těch v předškolním 

věku, musí obecný soud hodnotit jejich názor s přihlédnutím k jejich věku a rozumové 

vyspělosti.“177 Závěr Ústavního soudu, že názor staršího dítěte má větší váhu než mladšího, 

 
171 ANG, Fiona, Eva BERGHMAN a Lieve CATTRIJSSE. Participation rights of children: IAP Children's right 

network. Intersentia, 2006. ISBN 9050955665. s. 19. 
172 WILLOW, Carolyne. Children’s right to be heard and effective child protection. Save the Children Sweden, 

2010. ISBN 978-616-90503-0-8. Dostupné také z: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/2481/pdf/2481.pdf%3E, s. 40. 
173 LUNDY, Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the 

Rights of the Child. British Educational Research Journal. 2005(33:6), 927-942. Dostupné z: 

doi:10.1080/01411920701657033, s. 936 
174 Výbor pro práva dítěte. Všeobecný komentář č. 5 [online]. 2003 [cit. 2021-03-21]. CRC/GC/2003/5. Dostupné 

z: https://undocs.org/CRC/GC/2003/5, b. 12. 
175 LUNDY, Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the 

Rights of the Child. British Educational Research Journal. 2005(33:6), 927-942. Dostupné z: 

doi:10.1080/01411920701657033, s. 931, 938 
176 TISDALL in VANDENHOLE, Wouter, Ellen DESMET, Didier REYNAERT a Sara 

LEMBRECHTS. Routledge international handbook of children's rights studies. New York, NY: Routledge, 2015. 

ISBN 9781138023703., s. 192. 
177 Nález sp. zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. 5. 2014. 

https://undocs.org/CRC/GC/2003/5
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není podpořen žádnou odbornou literaturou a je nutné jej zamítnout. V hodnocení váhy názoru 

dítěte je nutné se zabývat nejen věkem dítěte, ale také věcí, ke které se názor vztahuje, 

rozumovou a emocionální vyspělostí dítěte, zda chápe, o jaké věci vůbec je rozhodováno. Věk 

a rozumová a emocionální vyspělost dítěte nejdou vždy ruku v ruce. Tento fakt si uvědomil 

zákonodárce při úpravě trestní odpovědosti mladistvých a tvorbě zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže, přičemž trestní odpovědnost mladistvých (tedy dětí, které překročily patnáctý rok 

věku) se váže na rozumovou a mravní vyspělost. Zákonem je reflektována skutečnost, že okolo 

patnáctého roku věku dítěte je rozumová a mravní vyspělost dítěte často velmi rozdílná.178 

Uvedené nicméně neznamená, že názory dítěte by měly být vždy bezvýhradně 

přijímány. Obecně je vnímán konflikt mezi ustanovením článku 3 Úmluvy, který stanoví, že 

zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, a článkem 12 

Úmluvy. Laura Lundy podotýká, že zájem dítěte musí být předním hlediskem, nicméně to 

neopravňuje soudy k pominutí názoru dítěte jako zbytečného s tím, že „dospělí vědí, co je pro 

dítě nejlepší.“179 Ústavní soud zdůraznil, že při hledání nejlepšího zájmu dítěte je nutné jeho 

přání považovat za zásadní vodítko při hledání jeho nejlepšího zájmu.180 K tomu Ústavní soud 

doplňuje, že při naplňování participačních práv dítěte musí obecné soudy posuzovat nejlepší 

zájem nezletilého dítěte, jež je nejvyšším imperativem, a také korigovat přání dítěte o tom, co 

je pro něj v dané situaci vhodné či prospěšné, přičemž k názoru dítěte přihlíží s ohledem na jeho 

věk a rozumovou a citovou vyspělost.181   

Z vyjádření Ústavního soudu, které bylo použito v několika nálezech, je zjevné, že 

Ústavní soud příliš nechápe, jak názoru dítěte přikládat váhu, a v podstatě celý koncept článku 

12 Úmluvy převrací: „..je třeba poukázat na článek 12 Úmluvy o právech dítěte, který zakotvuje 

právo dítěte být vyslechnuto, pokud dosáhlo věku a stupně vyspělosti, v němž je vhodné přihlížet 

k jeho stanoviskům.“182 Úmluva však stanoví právo být slyšeno (a tedy sdělit svůj názor) 

každému dítěti, a až následně mají soudy přihlédnout při rozhodování k názoru dítěte 

způsobem, který odpovídá věku a vyspělosti dítěte. Mělo by být zřejmé, že například při 

porovnání dvou výše uvedených případů řešených Ústavním soudem se názoru dívky, která 

 
178 ŠÁMAL, Pavel. § 5 [Odpovědnost mladistvého]. In: Šámal, Pavel, Válková, Helena, Sotolář, Alexander, 

Hrušáková, Milana, Šámalová, Milada. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. 

H. Beck, 2011, s. 36. 
179 LUNDY, Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the 

Rights of the Child. British Educational Research Journal. 2005(33:6), 927-942. Dostupné z: 

doi:10.1080/01411920701657033, s. 939. 
180 Nález sp. zn. I. ÚS 1708/14 ze dne 18. 12. 2014. 
181 Nález sp. zn. III. ÚS 3007/09 ze dne 26. 8. 2010. 
182 Nález sp. zn. II. ÚS 337/14 ze dne 11. 6. 2014; nález sp. zn. II. ÚS 523/14 ze dne 11. 6. 2014. 
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nebyla schopna určit kolik dní má měsíc, bude přikládat menší váha než názoru dítěte, které 

aktivně psalo soudu dopisy se svými názory, avšak bylo přehlíženo, za předpokladu, že slyšeny 

budou obě.183  

V novějším případu osmileté dívky ve specifickém zdravotním stavu, která vyjádřila 

přání se vídat s otcem, avšak nikoliv přes noc, a tento názor byl podpořen jejími ošetřujícími 

lékaři, rozhodl odvolací soud tak, že stanovil úpravu styku dívky s otcem i s přespáváním. 

Ústavní soud uvedené rozhodnutí zrušil a uvedl, že zásadním vodítkem při hledání dívčina 

nejlepšího zájmu může sloužit i její projevené přání zůstat u matky a s otcem se stýkat přes den. 

Ke stanovisku dívky však krajský soud nepřihlédl, nehodnotil jej a nevěnoval mu pozornost 

odpovídající vyspělosti a věku, čímž dle Ústavního soudu rozhodl v rozporu s článkem 12 

Úmluvy.184 V uvedeném případě je zřejmé, že krajský soud nehodnotil nejlepší zájem dítěte 

v individuálním případě ve vztahu k dívce, která stála o styk s otcem, avšak nechtěla u něj 

přespávat, přičemž tento názor byl podpořen lékaři a paternalisticky rozhodl, že v dívčině zájmu 

je u otce přespávat. V tomto případě se jeví, jakoby soud rozhodoval podle jakési šablony, v níž 

je jasně dané, co je v nejlepším zájmu dítěte.  

Na uvedených případech je zřejmé, že mezi lety 2014 a 2018 Ústavní soud prodělal 

velkou změnu ve vnímání participačních práv dítěte. Wouter Vandenhole upozorňuje, že 

v rodinných nebo migračních záležitostech bývá názor dítěte opomíjen.185 Laura Lundy 

doplňuje, že v některých záležitostech se názor dospělých (typicky rodičů) ukazuje být 

irelevantním a názor dítěte by tak měl při rozhodování převážit.186 Účastníkům včetně dítěte by 

tak měly být jasně sděleny důvody, proč bylo dané rozhodnutí učiněno. Dítěti by mělo být 

sděleno, jak byl jeho názor zohledněn při rozhodování věci, i v případě, že názor dítěte nebyl 

vzat v potaz.187  

Evropský soud pro lidská práva rozhodoval v případě svěření dcery do péče rodičů 

a uvedl, že dle chorvatské judikatury v případě, kdy jsou oba rodiče stejně způsobilí postarat se 

 
183 Nález sp. zn. IV.ÚS 773/18 ze dne 31. 8. 2018 a nález sp. zn. nález sp. zn. III. ÚS 1265/16 ze dne 19. 8. 2018. 
184 Nález sp. zn. II. ÚS 1191/17 ze dne 15. 5. 2018. 
185 VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara LEMBRECHTS. Children's rights: a 

commentary on the convention on the rights of the child and its protocols . Cheltenham, UK; Northampton, MA, 

USA: Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 9781786433138., s. 150. 
186 LUNDY, Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the 

Rights of the Child. British Educational Research Journal. 2005(33:6), 927-942. Dostupné z: 

doi:10.1080/01411920701657033, s. 939 
187 LUNDY, Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the 

Rights of the Child. British Educational Research Journal. 2005(33:6), 927-942. Dostupné z: 

doi:10.1080/01411920701657033, s. 937 
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o dítě, a dítě je s ohledem na svůj věk a vyspělost schopné si utvářet své vlastní názory a vyjádřit 

je, musí být přání dítěte na to, s kterým rodičem chce žít, respektovány. ESLP se k uvedeným 

závěrům přihlásil, neboť měl za to, že jinak by pravidlo, podle kterého musí být dána náležitá 

váha názorům dítěte, ztratilo smysl.188 

4.4.1 Tokenismus 

Tokenistický přístup k participačním právům dítěte, který by omezoval jeho možnosti 

k vyjádření názorů nebo k umožňování vyslechnutí, byl České republice vytčen Výborem pro 

práva dítěte již v roce 2011,189 Výbor před ním obecně varuje190 a výrazně souvisí s tím, jaká 

váha je názoru dítěte přikládána.  Roger Hart uvádí na svém žebříku participace tři úrovně tzv. 

neparticipace představující spíše pasivní účast dítěte: manipulativní úroveň, v níž je dítě spíše 

pasivním příjemcem rozhodnutí dospělých, je jen částečně informováno, nerozumí důvodům, 

které předcházely rozhodnutí; na druhé dekorativní úrovni je dítěti dána možnost být vidět, 

například zazpívat či tančit, ale nemá žádnou možnost, jakkoliv událost ovlivnit.  

Na třetí úrovni Hart definuje tokenismus jako aktivní účast dítěte, kterému je poskytnuta 

možnost vyjádřit názor, aniž by však mělo dostatek informací či času na to si názor utvořit.191 

Tokenismem se obecně rozumí jakékoliv jednání, jež je výsledkem poskytování předstíraných 

výhod některým skupinám ve společnosti, které jsou často opomíjené, tak aby se zacházení 

s těmito skupinami jevilo jako férové.192 V případě participačních práv dítěte by se tedy jednalo 

o formální poskytnutí možnosti vyjádření názoru dítěti, nicméně tento názor by nikdo a nikdy 

nebral v potaz. Laura Lundy upozorňuje, že tokenistická nebo pouhá „dekorativní“ participace 

dětí je nejen porušením článku 12 Úmluvy, ale také může kontraproduktivní, což ukazuje na 

závěrech výzkumu, který zkoumal školní parlamenty. Tokenistické školní parlamenty 

vykazovaly stejně nebo více negativní dopad na ostatní žáky než školy, které školní parlament 

 
188 Rozsudek ESLP ve věci M. a M. proti Chorvatsku, č. stížnosti 10161/13, ze dne 3. 9. 2015, dostupné z: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156522/, b. 185. 
189 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the 

Convention: Concluding observations: Czech Republic [online]. CRC/C/CZE/CO/3-4. 2011 [cit. 2021-2-13]. 

Dostupné z: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/CZE/CO/3-

4&Lang=En/, b. 34. 
190 VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE. VII. Všeobecný komentář č. 12: Právo dítěte být vyslechnuto 

CRC/C/GC/12 [online]. český překlad MPSV (2016), 2009 [cit. 2021-2-13]. ISBN 978-80-7421-120-1. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, b. 130. 
191 HART, Roger A. Children's participation: From tokenism to citizenship. UNICEF: Innocenti essays, 1992. 

Dostupné také z: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf, s. 9, 10. 
192 Cambridge dictionary. Tokenism [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tokenism. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tokenism
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neměly vůbec.193 Lze shrnout, že česká praxe omezující participační práva dítěte například 

v řízeních o svěření do ústavní výchovy, není tokenismem, nýbrž častokrát ukázkovým 

příkladem manipulativního přístupu k dítěti, proti kterému je nutné se vymezit.   

4.5 Osoba, které dítě sděluje své názory  

Osoba, které dítě sděluje svá stanoviska na projednávanou věc, je velmi důležitá. Měla 

by být schopna u dítěte vzbudit důvěru, aby se jí svěřilo, nijak jej nemanipulovat, klást otázky 

přiměřené věku a vyspělosti dítěte a v případě, že se nejedná o soudce, reprodukovat přání dítěte 

v autentické podobě. Ustanovení § 100 odst. 3 občanského soudního řádu stanoví, že názor 

nezletilého dítěte soud zjistí výslechem dítěte. Názor dítěte může soud ve výjimečných 

případech zjistit též prostřednictvím jeho zástupce, znaleckého posudku nebo příslušného 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí, což Ústavní soud potvrdil, když uvedl, že „výjimečně lze 

zjistit názor dítěte zprostředkovaně, avšak pro takový postup musí být důležitý důvod, který by 

měl rovněž plynout z obsahu rozhodnutí soudu.“194 

Rozhodnutí, zda chce být dítě slyšeno soudem osobně nebo prostřednictvím svého 

zástupce, je na dítěti samotném. Pokud je ovšem dítě vyslechnuto prostřednictvím zástupce, je 

nutné, aby jeho názory byly reprodukovány správně. Pro naplnění participačních práv je nutné, 

aby v případě, že děti nejsou slyšeny přímo před soudem, byly jejich názory tlumočeny přesně 

a bez jakéhokoliv zkreslení.195 Ústavní soud preferuje (a u dětí starších dvanácti let v podstatě 

vyžaduje, pokud dítě slyšeno být chce) vyslechnutí dítěte přímo soudem: „tzv. objektivní 

teleologický výklad svědčí pro pravidlo zjišťování názoru nezletilého dítěte přímo soudem. 

Pokud totiž názor nezletilého dítěte vnímá soudce vlastními smysly, eliminuje se riziko 

dezinterpretace názoru nezletilého dítěte třetí osobou; jsou tak dány větší garance objektivního 

posouzení názoru nezletilého dítěte,“196 a dále uvedl, že ačkoliv nelze považovat zjištění názoru 

dítěte prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí za porušení práva dítěte být slyšeno, 

je nutné preferovat, s přihlédnutím k tomu, která forma je pro konkrétní dítě vhodná, přímé 

vyslechnutí dítěte.197 

 
193 LUNDY, Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the 

Rights of the Child. British Educational Research Journal. 2005(33:6), 927-942. Dostupné z: 

doi:10.1080/01411920701657033, s. 938. 
194 Nález sp. zn. III. ÚS 1265/16 ze dne 19. 6. 2018. 
195 Nález sp. zn. II.ÚS 4247/18 ze dne 17. 5. 2019. 
196 Nález sp. zn. I. ÚS 2661/10 ze dne 2. 11. 2010. 
197 Nález sp. zn. IV. ÚS 1002/19 ze dne 9. 10. 2019. 
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Ústavní soud nicméně chápe znalecké posudky i vyjádření orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí nebo opatrovníka jako vhodnou metodu zjištění názoru dítěte například u dětí 

mladšího věku, u mladších dětí většinou postačí zjištění jejich názoru prostřednictvím orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, znaleckého posudku nebo prostřednictvím opatrovníka. Ústavní 

soud však podotkl však, že znalecký posudek (ani stanovisko orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí) „není víc než zákon, a obecné soudy musí při posuzování názoru dítěte provést 

samostatnou právní úvahu, která bere v potaz všechny relevantní okolnosti.“198 

Kancelář veřejného ochránce práv v rámci své činnosti prošetřovala případ rodiny, ze 

které odešel otec a odvedl s sebou i nezletilou dceru, které následně zamezoval v kontaktu 

s matkou. Sociální pracovnice OSPOD s rodinou pracovala, nicméně úplně opomíjela 

dvanáctiletou dceru s odůvodněním, že veškeré informace jsou ve zprávách psychologů 

a jiných odborníků a že dále nechtěla dívku zatěžovat. Veřejný ochránce práv konstatoval, že 

byla porušena dívčina participační práva a že rozhovor mezi sociální pracovnicí a dítětem je 

kvalitativně zcela odlišný od rozhovoru dítěte a psychologa, zejména svým zaměřením, 

a zprávu uzavřel tak, že „slyšení dítěte znalcem či psychologem tedy není způsobilé zcela 

nahradit rozhovor dítěte se sociálním pracovníkem.“199 Veronika Kristková ke znalcem 

zprostředkovaným názorům dítěte dodává, že znalecký posudek by neměl nahrazovat 

zjišťování názoru dítěte, protože znalecký posudek a slyšení dítěte jsou odlišné nástroje. 

Informace sdělované znalci jsou odlišné od informací zjišťovaných výslechem, avšak znalecký 

posudek je pro soudce důležitý zpravidla pro zhodnocení relevance názoru dítěte.200 

4.5.1 Orgán sociálně-právní ochrany dítěte jako kolizní opatrovník 

Autorka se nebude věnovat obecnému právu a principům zastoupení dítěte z důvodu 

omezeného rozsahu této práce. Zastoupení dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dítěte (dále 

též jako „OSPOD“) se však jeví jako problematické, proto je vhodné jej v krátkosti popsat. Lze 

shrnout, že dle ustanovení § 469 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních je dítě 

zastoupeno opatrovníkem, kterého soud pro řízení jmenuje a jímž je jmenován zpravidla orgán 

sociálně-právní ochrany dítěte. Zástupce je dítěti ustanoven v řízení, v němž existuje nebo může 

nastat střet zájmů mezi rodiči a dítětem nebo jinými zúčastněnými stranami.  

 
198 Nález sp. zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. 5. 2014. 
199 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o šetření ze dne 19. 3. 2015: sp. zn. 4410/2013/VOP [online]. [cit. 

2021-6-25]. Dostupné z: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/2876. 
200 KRISTKOVÁ, Veronika. Práva dítěte a procesní praxe českých soudů. Via Iuris. Public Interest Lawyers 

Association, 2005(IV/2005), 73-79. 
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Pokyny vyzývají k zamezení kombinování funkce advokáta (jako zástupce dítěte 

v pravém smyslu slova, jehož prostřednictvím jsou soudu sdělovány názory dítěte) od 

procesního opatrovníka, jehož úkolem je pomoci soudu určit, co je v zájmu dítěte, kvůli 

možnému střetu zájmů. Střetem zájmů se rozumí situace, kdy rodiče a jejich děti jsou účastníky 

stejného civilního řízení.201 Stanoví, že děti by měly mít právo na vlastního právního zástupce 

v řízeních, v nichž by mohl nastat střet zájmů mezi dítětem a rodiči nebo jinými zúčastněnými 

osobami.202 Jako střet zájmů mezi jinými zúčastněnými osobami a dítětem je nutno chápat střet 

zájmů mezi OSPODem a dítětem. Je tedy zřejmé, že Výbor ministrů chápe, že názory dítěte 

chráněné právním zástupcem a nejlepší zájem dítěte hledaný opatrovníkem nemusí být shodné.  

Evropský soud pro lidská práva označil v rozsudku Havelka a ostatní proti České 

republice „za politováníhodné, že orgán sociálně-právní ochrany, který podal návrh na svěření 

dětí do ústavní výchovy, byl ustanoven opatrovníkem dotčených stěžovatelů (viz rovněž § 26 

výše) a že tito stěžovatelé, ačkoli již v dané době dosáhli věku třinácti, dvanácti a jedenácti let, 

nebyli soudy přímo vyslechnuti.“203 Kancelář veřejného ochránce práv v roce 2011 

upozorňovala na kolizi zájmů v případech svěření dítěte do ústavní výchovy, kdy dítě bylo 

zastoupeno OSPODem jako opatrovníkem a navrhovatelem v jedné osobě. Na problematické 

postavení OSPODu poukazovaly stěžovatelky i v řízení o osvojení dítěte bez souhlasu rodiče, 

přičemž jim následně Ústavní soud přisvědčil, že pokud by OSPOD a Fond ohrožených dětí 

vyvinuly stejné úsilí pomoci matce jako učinily opatření k omezení jejích rodičovských práv, 

mohla být nezletilá dívka v péči matky, a nikoliv v pěstounské péči, a jejich vztah nemusel 

dostát neodčinitelnému zásahu.204  

Na výtku ESLP a Pokyny bylo legislativně reagováno a od 1. 1. 2014 vstoupilo 

v účinnost ustanovení § 469 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, dle 

něhož nelze jmenovat opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, který podal návrh na 

zahájení řízení. Autorka nicméně nesouhlasí s tím, že by zakotvením uvedeného ustanovení 

bylo učiněno ochraně dítěte před střetem zájmů OSPOD zadost. Dle Heleny Hofmannové 

 
201 HOFMANNOVÁ, Helena. Postavení orgánu sociálně-právní ochrany jako opatrovníka ohroženého dítěte a 

jeho role v řízení ve věcech péče o děti. Úloha soudů a orgánů veřejné moci v těchto řízeních (judikatura Ústavního 

soudu) [online]., 16 [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/postaveni-

organu-spod-jako-opatrovnika-ohrozeneho-ditete/. 
202 Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem [online]. 17. 11. 2010 [cit. 2021-6-25]. 

Dostupné z: https://rm.coe.int/16806a452e, b. 105. 
203 Rozsudek ESLP: Havelka a ostatní proti ČR, č. stížnosti 23499/06 [online]. 21. 6. 2007 [cit. 2021-03-05].  
204 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva ze systematických návštěv školských zařízení pro výkon ústavní 

výchovy a ochranné výchovy. 2011. Dostupné také z: https://www.ochrance.cz/uploads-

import/ochrana_osob/2012/2012_skolska-zarizeni.pdf, b. 83; nález sp. zn. II. ÚS 485/10 ze dne 13. 4. 2010. 
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zůstává pohovor dítěte s pracovníkem OSPODu fakticky základním způsobem zjištění jeho 

názoru, což souvisí se stereotypem vnímání role OSPODu jako odborného orgánu. Uvádí 

rovněž, že z hlediska nejlepšího zájmu je však třeba, aby soudce nevycházel pouze z postoje 

OSPODu, ale poměřoval i s názorem dítěte, a vytvořil si tak objektivní náhled na věc.205  

 Už jen z charakteristiky činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dítěte dle Ústavního 

soudu „OSPOD v pozici soudem ustanoveného kolizního opatrovníka by měl především mluvit 

s dítětem, zjišťovat jeho přání a názor a informovat ho o jeho situaci. Dále by měl zjistit 

podstatné okolnosti situace dítěte, aby mohl vyhodnotit, co je dle jeho názoru nejlepším zájmem 

dítěte. Názor a přání dítěte by měl zprostředkovat soudu a současně je zohlednit při 

formulování návrhů, které předkládá soudu.,“ 206 nebo „kolizní opatrovník má být se 

zastoupeným v kontaktu a zjišťovat jeho stanoviska a přání. Zároveň má opatrovník jednat v 

nejlepším zájmu opatrovance“207 vyplývá střet zájmů.  

Autorka této práce kontaktovala deset náhodně vybraných orgánů sociálně-právní 

ochrany dítěte z větších měst napříč Českou republikou s otázkou, jak pracovníci OSPOD řeší 

střet zájmů, který může nastat mezi nejlepším zájmem dítěte a názory dítěte. Odpověděly pouze 

dvě pracovnice OSPOD, přičemž první uvedla, že nerozumí, „kdy by mohla nastat situace 

„střetu zájmu“ při výkonu kolizního opatrovnictví a zastupování dítěte u soudního řízení, když 

se jedná o jedno a to samé.“ Druhá pracovnice OSPOD uvedla, že „střet zájmů neřeší 

pracovníci OSPOD, ale soud, který, pokud by k takové situaci mělo dojít, ustanoví 

opatrovníkem dítěte pro dané řízení jiný úřad, případně advokáta.“208 K podrobné analýze 

chybějí data, nicméně i ze dvou vyjádření pracovnic OSPOD vyplývá, že přístup ke střetu zájmů 

je rozporuplný, kdy z prvního vyjádření lze pochopit, že dle daného pracoviště střet zájmů při 

výkonu činnosti OSPOD nenastává; z druhého plyne, že střet zájmů si pracovnice OSPOD 

uvědomují, nicméně nechávají na soudu, zda rozhodne o ustanovení jiného zástupce dítěti. 

Veřejný ochránce práv k účasti OSPODu na soudním jednání poznamenal, že nesmí být jen 

 
205 HOFMANNOVÁ, Helena. Postavení orgánu sociálně-právní ochrany jako opatrovníka ohroženého dítěte a 

jeho role v řízení ve věcech péče o děti. Úloha soudů a orgánů veřejné moci v těchto řízeních (judikatura Ústavního 

soudu) [online]., 16 [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/postaveni-

organu-spod-jako-opatrovnika-ohrozeneho-ditete/ 
206 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Sporů o děti přibývá a jsou vyhrocenější. Ombudsman: Veřejný ochránce 

práv [online]. 30. 5. 2018 [cit. 2021-3-12]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/sporu-o-deti-pribyva-

a-jsou-vyhrocenejsi/.  
207 Nález sp. zn. III. 1265/16 ze dne 19. 6. 2018. 
208 Korespondence autorky s pracovnicemi OSPOD, únor 2021. 
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formální, a že by OSPOD měl „…také využívat svých procesních práv účastníka řízení, aby 

zájem dítěte co nejlépe prosazoval.“209 

K účasti OSPODu na soudním řízení se několikrát vyjádřil i Ústavní soud. V prvním 

případu Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti matky a její nezletilé dcery, kterou se domáhaly 

zrušení rozhodnutí obecných soudů o svěření patnáctileté dívky do ústavní výchovy. Nezletilá 

byla v celém soudním řízení trvajícím přes dva a půl roku vyslechnuta jedenkrát potom, co již 

v zařízení pro výkon ústavní výchovy strávila rok a čtvrt. Matka navrhovala její výslech 

v řízení, i samotná nezletilá, jak vyplývá ze soudního spisu, svůj názor soudu prezentovat chtěla 

(zaslala například soudu dopis). Soudu byly zprostředkovány názory nezletilé prostřednictvím 

orgánu sociálně-právní ochrany dítěte a znaleckým posudkem. Nezletilá byla v řízení 

zastoupena kolizním opatrovníkem, OSPODem, který v řízení byl činný, bylo mu známo, že 

dívka se chce dostat z ústavní výchovy a být s matkou, situaci však vyhodnotil tak, že v jejím 

nejlepším zájmu je zůstat v zařízení pro výkon ústavní výchovy, a odvolání proti rozhodnutí 

nepodal. Vzhledem k tomu, že nezletilé ani nebyly doručovány rozhodnutí soudu, protože jí 

měly být doručovány prostřednictvím kolizního opatrovníka, nevěděla ani, co se aktuálně 

v řízení děje.  Je také zřejmé, že mezi názory kolizního opatrovníka ohledně nejlepšího zájmu 

nezletilé a názory nezletilé byl velký rozpor, který však v řízení nemohl být jakkoliv zhojen až 

do kasačního zásahu Ústavního soudu, který, jak podotkl, ústavní stížnost neodmítl, ačkoliv 

nebyly vyčerpány všechny opravné prostředky, neboť požadavek na vyčerpání odvolání dcerou 

by byl překážkou znemožňující přístup k Ústavnímu soudu. Ústavní soud uvedl, že s ohledem 

na věk dcery a dobu, po kterou byla na základě předběžného opatření umístěna do ústavní 

výchovy, se není možné spokojit se zprostředkovaným zjištěním názoru dítěte, a konstatoval 

ve vztahu k nezletilé porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny a čl. 12 odst. 2 Úmluvy a 

rozhodnutí zrušil.210  

Ústavní soud však k roli kolizního opatrovníka podotkl, že není shodná s úlohou 

zástupce účastníka a že „kolizní opatrovník si pro účely výkonu své funkce musí ujasnit, jaký 

postup je v nejlepším zájmu opatrovance a případně odmítnout respektovat přání opatrovance, 

která jsou s ním v rozporu.“211  

 
209 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Sporů o děti přibývá a jsou vyhrocenější. Ombudsman: Veřejný ochránce 

práv [online]. 30. 5. 2018 [cit. 2021-3-12]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/sporu-o-deti-pribyva-

a-jsou-vyhrocenejsi/. 
210 Nález sp. zn. III. ÚS 1265/16 ze dne 19. 8. 2018. 
211 Nález sp. zn. III. ÚS 1265/16 ze dne 19. 8. 2018. 
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Je zřejmé, že být zastoupen někým, kdo zná naše názory, nicméně je nerespektuje a dělá 

pravý opak toho, co si přejeme, musí být minimálně nepříjemné, a to zejména v situaci, 

kdybychom byli odloučeni od své rodiny a nemohli se tedy žádnými prostředky domoci svých 

práv.  Ústavní soud, tak jak bylo popsáno, rozhodl v polovině roku 2018, tedy poměrně nedávno 

a je poměrně překvapující, že se proti střetu zájmů v osobě kolizního opatrovníka nevymezil, 

když tato česká praxe byla kritizována i ze zahraničí, nýbrž ji v podstatě podpořil.  

Ústavní soud jde ve svém vyjádření ohledně postavení kolizního opatrovníka nicméně 

mimo teorii, neboť zjednodušeně řečeno kolizní opatrovnictví je výsečí obecné právní úpravy 

opatrovnictví obsažené v občanském zákoníku, který nakonec v § 457 stanoví, že „zákonné 

zastoupení i opatrovnictví sleduje ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv.“ 

Hlavním úkolem kolizního opatrovníka má být nestranné hájení zájmů nezletilého,212 k čemuž 

Anna Hofschneiderová doplňuje, že „i interpretace tzv. jednoduchého práva tak dokládá 

platnost výše dovozených závěrů, opírajících se o lidskoprávní východiska právního řádu, jakož 

i o relevantní filozofické koncepty, a to, že kolizní opatrovník dítěte v soudním řízení, jehož 

předmětem je úprava poměrů dítěte, nemůže zaujímat vůči dítěti žádnou svrchovanou roli, 

stavějící na formálních autoritativních oprávněních, či toliko na své odbornosti vůči životu 

dítěte…. kolizní opatrovník je … vázán vlastním přáním dítěte…“213  

Ve druhém nálezu se Ústavní soud zabýval ústavní stížností stěžovatelů (otce a dvou 

nezletilých dětí ve věku 16 a 9 let, kteří byli zastoupeni OSPODem jako kolizním 

opatrovníkem), kterou napadli rozhodnutí obecných soudů, jež vyhověly žalobě akciové 

společnosti o neúčinnosti darovací smlouvy, kterou rodiče na své děti převedli nemovitost, v níž 

společně bydleli.214 Soud prvního stupně po ustanovení kolizního opatrovníka dětem 

komunikoval pouze s ním, nikoliv s nezletilými. OSPOD na prvním jednání nicméně požádal 

o odročení z důvodu složitosti věci a nutnosti vyhledat odbornou právní pomoc, následně navrhl 

žalobu zamítnout a dále nereagoval; odvolání proti rozsudku, jímž bylo žalobě vyhověno, 

nepodal. Proti rozsudku však podali odvolání nezletilí, nicméně jejich odvolání bylo odmítnuto, 

protože jej mohli podat pouze prostřednictvím OSPOD.   

 
212 WESTPHALOVÁ, Lenka. § 892 [Zastupování dítěte při právních jednáních]. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2020, s. 869. 
213 HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. O roli kolizního opatrovníka dítěte v soudním řízení o péči, respektive o úpravě 

poměrů dítěte [online]. 2020 [cit. 2021-3-13]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/o-roli-kolizniho-

opatrovnika-ditete-v-soudnim-rizeni-o-peci-respektive-o-uprave-pomeru-ditete-110853.html. 
214 Nález sp. zn. I. ÚS 3304/13 ze dne 19. 2. 2014. 
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Stěžovatelé namítali porušení práva na spravedlivý proces a též práva projevit v řízení, 

které se jich dotýká, své názory. Ústavní soud zhodnotil, že v řízení o majetku dětí je záležitostí, 

která se stěžovatelů dotýká. Ústavní soud vyjádřil údiv nad tím, že v řízení o určení neúčinnosti 

darovací smlouvy byl jako opatrovník ustanoven právě OSPOD, který nemá vlastní odborné 

kapacity pro právní zastupování. Ústavní soud poukázal na úpravu občanského zákoníku, který 

nespecifikuje, kdo má být ustanoven kolizním opatrovníkem dítěte, což mělo umožnit soudům 

flexibilitu, aby nemusel být ustanovován OSPOD, pokud to není v zájmu dítěte.  

Ústavní soud poukázal na kvalitu právního zastoupení poskytnutého OSPODem bez 

právní kvalifikace a konstatoval, že „způsob, jakým ustanovený opatrovník nezletilé stěžovatele 

zastupoval, legitimně vyvolává otázku, zda by na tom nebyli lépe, kdyby jim ustanoven vůbec 

nebyl.“ Ústavní soud uvedl, že nezpochybňuje běžnou občanskosoudní praxi dle ustanovení 

§ 50b občanského soudního řádu, na základě kterého se doručuje pouze zástupci. Dodal, že 

v případě faktického vnucení právního zástupce soudem, si situace vyžaduje jiný postup. Pokud 

by soud komunikoval pouze s ustanoveným opatrovníkem, fakticky by tím upíral právo 

zastoupenému účastníkovi být přítomen jednání a ke věci se vyjadřovat. Obecné soudy se 

nemohou spoléhat na opatrovníky, že své povinnosti budou řádně dodržovat a s opatrovancem 

komunikovat a právě proto, že nebyl zvolen svobodnou vůlí opatrovaného, nelze mít za to, že 

procesní práva účastníka budou zaručena skrze zástupce. Vzhledem k tomu, že jde o práva 

samotného účastníka, je dodržování jeho práv ze strany opatrovníka nutné kontrolovat. 

Odpovědností soudu tedy zůstává zajistit účastníkovi možnost účastnit se řízení a vyjádřit se 

k věci, pokud to není v rozporu s jeho nejlepšími zájmy. Pro takový postup lze najít i oporu 

v zákoně, neboť § 50b odst. 4 písm. e) občanského soudního řádu umožňuje doručování i 

zastoupeným účastníkům rozhodne-li tak soud. V neposlední řadě Ústavní soud zdůraznil, že 

„nepovažuje za nejšťastnější situaci, kdy je kumulována funkce opatrovníka hájícího 

(objektivně) nejlepší zájem dítěte a jeho právního zástupce.“ Ústavní soud nezletilým 

stěžovatelům vyhověl a konstatoval porušení čl. 38 odst. 2 Listiny a čl. 12 odst. 2 Úmluvy.215 

Je zajímavé si povšimnout, že ve druhém případě v roce 2014, tedy čtyři a půl roku před 

rozhodnutím prvního uvedeného případu, Ústavní soud judikoval, že nesouhlasí s praxí 

kumulace funkcí opatrovníka a právního zástupce. V roce 2018 již ve skutkově odlišné, možná 

však psychicky pro všechny účastníky náročnější situaci, rozhodl odlišně, situaci nepovažoval 

za přinejmenším zvláštní a uvedl, že kolizní opatrovník se musí rozhodnout, ujasnit si postup a 

 
215 Nález sp. zn. I. ÚS 3304/13 ze dne 19. 2. 2014. 
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případně odmítnout respektovat přání opatrovance. Lze se jen domnívat, z jakého důvodu 

Ústavní soud rozhodl v obou případech ve vztahu k zastoupení orgánem sociálně-právní 

ochrany dítěte takto odlišně.  
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5. Porušení práva dítěte na účast na řízení a nevyslechnutí dítěte  

V této části práce bude vymezeno, kdy bývá Ústavním soudem konstatováno porušení 

práva dítěte na účast v řízení a dále jaké jsou následky jeho nevyslechnutí. Participační práva 

dítěte nevnímá Ústavní soud jen jako právo dítěte být slyšeno (ačkoliv je tak někdy označuje), 

což potvrdil, když uvedl: „právo dítěte na slyšení je širší než pouhá možnost vyjádření svého 

názoru na projednávanou problematiku. Toto právo je nutno vykládat také v kontextu 

obecnějšího práva být přítomen projednávání své věci, přičemž jde o důležitou záruku, že o 

právech dětí není rozhodováno bez jejich účasti,“216 a tím tedy dítěti zaručil práva dle článku 

38 odst. 2 Listiny.  

Ústavní soud konstatoval porušení práva na projednání věci v přítomnosti dítěte podle 

článku 38 odst. 2 Listiny v mnohých nálezech217 a uvedl, že „je-li účastníkem soudního řízení 

nezletilé dítě zastoupené ustanoveným kolizním opatrovníkem, které je schopno pochopit, že je 

vedeno soudní řízení, které se jej týká, vyžaduje jeho právo na projednání jeho věci v jeho 

přítomnosti podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod také určitou komunikaci a 

kontakt mezi tímto dítětem a jeho opatrovníkem, a to způsobem a v míře odpovídající věku, 

vyspělosti, preferencím a nejlepšímu zájmu dítěte. Pokud takové dítě vůbec neví, že je řádným 

účastníkem řízení a že jej v tomto řízení někdo zastupuje a jak, či dokonce že je vůbec vedeno 

řízení v jeho věci, pak zpravidla dochází k porušení jeho práva dle čl. 38 odst. 2 Listiny.“218  

Ústavní soud konstatoval porušení čl. 38 odst. 2 Listiny také v případě stěžovatelky, 

která se ústavní stížností domáhala zrušení platebních rozkazů ukládajících stěžovatelce zaplatit 

dlužné jízdné za jízdu městskou hromadnou dopravou bez platného jízdního dokladu. Platební 

rozkazy byly vydány v době, kdy stěžovatelce bylo jedenáct let. Stěžovatelka od svých deseti 

let žila v dětském domově z důvodu neschopnosti své matky zajistit základní potřeby. Soud 

nicméně jednal pouze s matkou jako zákonnou zástupkyní, ačkoliv musel vědět, neboť to byl 

právě onen okresní soud, jež stěžovatelku z rodiny odebral, že mezi matkou a stěžovatelkou byl 

střet zájmů. Stěžovatelka se o existenci dluhů dozvěděla o mnoho let později v souvislosti 

s exekučními řízeními, v původním řízení se neměla dle Ústavního soudu schopnost účinně 

bránit s ohledem na věk 11 let a probíhající svěření do ústavní výchovy. Ústavní soud uvedl, že 

„skutečnost, že v řízení před obecnými soudy, jehož účastníkem je nezletilý, je jednáno s jeho 

 
216 Nález sp. zn. I. ÚS 1041/14 ze dne 4. 12. 2014. 
217 Např. nález sp. zn. II ÚS 725/18 ze dne 8. 10. 2018; nález sp. zn. I. ÚS 3304/13 ze dne 19. 2. 2014; nález sp. 

zn. III. ÚS 1265/16 ze dne 19. 6. 2018, jež jsou popsány dříve v této práci. 
218 Nález sp. zn. II. ÚS 725/18 ze dne 8. 10. 2018. 
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rodičem jako zákonným zástupcem, nevylučuje vznik situace, kdy na takovéto zastoupení 

nebude možné z hlediska zájmu nezletilého nahlížet jako na řádné. Bude tomu tak zejména 

tehdy, jestliže zákonný zástupce zastupuje nezletilého pouze formálně a nečiní žádné procesní 

úkony k ochraně jeho práv, v důsledku čehož jedná v rozporu s jeho zájmy, jakož i samotným 

účelem zastoupení. S ohledem na omezenou schopnost porozumět významu řízení nezletilý 

navíc nemusí mít vůbec možnost na nečinnost svého zákonného zástupce upozornit nebo se proti 

ní bránit, ačkoliv případný nepříznivý výsledek řízení půjde k jeho tíži. Jde v podstatě o 

srovnatelnou situaci, jako kdyby nezletilý nebyl vůbec zastoupen.“219  

5.1 Nevyslechnutí dítěte 

Nevyslechnutím dítěte může dojít k porušení ústavně zaručených práv jejich rodičů, 

typicky práva na spravedlivý proces. Rozhodováním o výchovných opatřeních, která se týkají 

dítěte, je zasahováno podstatným způsobem i do práv rodičů dítěte na respektování soukromého 

a rodinného života, protože zásahem vůči dítěti jsou i oni objektivně dotčeni.220 Této 

problematice bude věnována pozornost níže. 

Ústavní soud se zabýval ústavní stížností matky, jejíž patnáctileté dceři byla nařízena 

ústavní výchova, ve které soudům vytýká nevyslechnutí její dcery a nedostatečné odůvodnění 

nařízení ústavní výchovy včetně nedostatečného zjištění skutkového stavu. Nezletilá soudu 

opakovaně dopisy sdělovala svá přání a intenzivně o provedení výslechu usilovala, nicméně 

obecné soudy jí právo na slyšení odepřely. Ústavní soud uvedl, že „úvaha odvolacího soudu, 

že názor dítěte byl zjištěn jinak než osobním výslechem před soudem, resp. že tak jako tak by 

nemohl zvrátit rozhodnutí, jež bylo posléze přijato, tedy … nemůže obstát. V odůvodnění 

napadeného rozhodnutí ostatně odvolací soud závěr, že návrhu na výslech nezletilé nelze 

vyhovět, nikterak explicite neodůvodnil. … nešlo jen o opomenutí "přání" dítěte, nýbrž i o 

pominutí objektivně relevantního zdroje potřebných skutkových zjištění, jejž je výpověď 

nezletilé způsobilá představovat, s logickým následkem neúplnosti skutkového základu věci,“ a 

konstatoval, že nevyslechnutím dítěte bylo porušeno právo stěžovatelky, tj. matky nezletilé, na 

soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny s tím, že rozhodováním o výchovných opatřeních 

vůči dítěti je zasahováno i do práv rodičů na respektování soukromého a rodinného života.221  

Naopak v případě otce jako stěžovatele, jemuž byl soudy umožněn styk s nezletilým 

synem ve věku třinácti let prostřednictvím e-mailu, a který se ústavní stížností domáhal zrušení 

 
219 Nález sp. zn. I. ÚS 3598/14 ze dne 21. 4. 2016. 
220 Nález sp. zn. I. ÚS 2661/10 ze dne 2. 11. 2010. 
221 Nález sp. zn. III. ÚS 3007/09 ze dne 26. 8. 2010. 
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rozhodnutí obecných soudů, Ústavní soud podotkl, že se nejedná o právo rodiče, aby dítě bylo 

v soudním řízení slyšeno. Chlapec si nepřál se s otcem vídat, to bylo zjištěno např. ze 

znaleckého posudku nebo vyjádření opatrovníka dítěte. Ústavní soud uvedl, že právo být slyšen 

je právem dítěte a dodal, že „soudci rozhodující o právech dětí měli děti osobně zhlédnout a 

vyslechnout jejich názor a přání a současně je objektivně informovat o řízení, jehož se účastní. 

Toto právo nezletilému dítěti v nyní posuzovaném případě nebylo v plném rozsahu zajištěno. 

Ústavní soud však shledal, že obecné soudy v nyní posuzované věci zprostředkovaně zjistily 

přání dítěte a že je respektovaly, proto nepřikročil ke zrušení napadených rozhodnutí, byť i v 

řízení jim předcházejícím nebylo jednoznačně zjištěno či v napadených rozhodnutích 

jednoznačně uvedeno, zda si dítě přálo svá participační práva realizovat. Tato výhrada však 

není přitakáním, že by snad byla porušena ústavně zakotvená práva stěžovatele samotného.“222 

Lze tedy presumovat, že pokud by třináctiletý chlapec vyjádřil přání participovat na řízení a 

sdělit soudu své názory přímo a pokud by soud chlapce nevyslechl či vůbec nevzal ani jeho 

zprostředkované názory v potaz, jednalo by se o důvod ke zrušení předchozích rozhodnutí 

nikoliv z důvodu porušení práv stěžovatele, ale jeho syna.  

V případě rodičů pečujících o děti (ve věku 9 a 7 let) formou střídavé péče na základě 

dohody po dobu jednoho roku soudy rozhodly o svěření dětí do péče matky. Otec dětí se 

následně ústavní stížností domáhal zrušení rozsudků obecných soudů. Ústavní soud mu 

vyhověl, když konstatoval, že byla porušena jeho práva dle čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 4 Listiny 

a článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Ústavní soud však 

nevyslechnutí dětí nepovažoval za protiústavní, vzhledem k tomu, že jejich názory byly zjištěny 

prostřednictvím opatrovníka, ačkoliv obecné soudy neodůvodnily, proč nezletilé 

nevyslechly.223  

Ústavní stížností se domáhala stěžovatelka zrušení rozhodnutí, jimiž nebylo vyhověno 

jejím námitkám místní nepříslušnosti soudu a návrhům na změnu místní příslušnost v průběhu 

řízení o svěření nezletilých dětí do péče rodičů. Stěžovatelka také namítala, že nezletilí nebyli 

řádně vyslechnuti v řízení o změně místní příslušnosti. Ústavní soud v usnesení, kterým ústavní 

stížnost odmítl, uvedl, že „participační práva dítěte však slouží primárně ke zjišťování názoru 

dítěte na meritum věci a nikoliv na procesní postup zvolený soudem. To plyne mj. i z dikce § 100 

odst. 3 občanského soudního řádu, ve kterém stojí, že má být zjišťován názor dítěte "ve věci". 

V každém případě se Ústavní soud nedomnívá, že neprovedením důkazu výslechem dětí ohledně 

 
222 Usnesení sp. zn. II.ÚS 4097/18 ze dne 4. 1. 2019. 
223 Nález sp. zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. 5. 2014. 
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přenesení místní příslušnosti na jiný věcně příslušný soud, by v tomto konkrétním případě došlo 

k porušení práva na spravedlivý proces.“224 

Ústavní soud uvádí, že „za relevantní důvod pro odepření práva dítěte na slyšení je 

naopak nutno považovat okolnost, že dítě není s ohledem na stupeň svého vývoje schopno 

vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření, která se ho týkají.“225 Ústavní soud 

v uvedeném výňatku odůvodnění nálezu správně v souladu s teorií a článkem 12 Úmluvy uvádí, 

že pro zabezpečení participačních práv dítěti je nutné, aby dítě bylo schopno si názor vůbec 

vytvořit. 

Judikatura Ústavního soudu je značně zaměřená na věk dítěte, není považováno za 

protiústavní nevyslechnutí dítěte soudem, stačí vyslechnutí OSPODem, naopak je Ústavním 

soudem v podstatě oceňováno, pokud některý obecný soud proaktivně dítě vyslechne. Polde 

Úmluvy o právech dítěte je možné od výslechu dítěte upustit, pokud by byl v rozporu s jeho 

zájmy, avšak tento rozpor musí být odůvodněný a podložený důkazy.226 Ústavní soud 

k participačním právům dítěte přistupuje poměrně zdrženlivě. Co je důvodem této zdrženlivosti 

a přepjatém důrazu na věk dítěte, není zcela jasné. Dle Hofmannové to může být obava 

z dopadů přímého slyšení dítěte před soudem na jeho psychický a citový vývoj.227 Dalším 

důvodem pro zdrženlivost může být obecné přesvědčení o tom, že dospělí vědí nejlépe, co je 

pro dítě nejlepší nebo také neochota soudců okresních soudů se s dětmi vůbec zabývat a vídat 

se s nimi. 

  

 
224 Usnesení sp. zn. I. ÚS 222/17 ze dne 14. 2. 2017. 
225 Nález sp. zn. II. ÚS 337/14 ze dne 11. 6. 2014. 
226 Nález sp. zn. II. ÚS 3765/2011 ze dne 13. 3. 2012. 
227 HOFMANNOVÁ, Helena. Účast dítěte (participační práva) v rozhodovacích procesech v sociálně-právní 

ochraně dětí s důrazem na judikaturu Ústavního soudu [online]., 35 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/ucast-ditete-participacni-prava-v-rozhodovacich-procesech-v-

socialne-pravni-ochrane-deti-s-durazem-na-judikaturu-ustavniho-soudu/. 
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Závěr 

Na závěr bych ráda zdůraznila, že právo být slyšen je pro každého jednotlivce velmi 

důležité. Tím spíše pro děti, které jsou díky němu v ideálních případech od nízkého věku 

začleňovány do společnosti. Dítě je aktivním subjektem práv, nikoliv jeho objektem, a je nutné 

dojít k závěru, že i děti mají právo na zachování lidské důstojnosti. Děti jsou i v současné době 

často marginalizovanou skupinou obyvatelstva, nicméně nelze zapomenout, že jim jsou 

zaručena lidská práva, nikoliv proto, že jsou děti, ale protože jsou lidské bytosti.228 

Předkládaná diplomová práce se zabývala tématem participačních práv dítěte jakožto 

komplexem práv, který vyplývá z článku 12 Úmluvy o právech dítěte, dále také například 

článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, a který má dle Ústavního soudu „mezi 

základními procesními právy samostatnou hodnotu.“229 Z těchto pramenů lze dovodit celý 

soubor ústavněprávních záruk, které by mělo řízení před soudem, jehož účastníkem je dítě, 

splňovat tak, aby efektivně zaručoval ústavně zakotvená participační práva dětí. Bylo 

konstatováno, že podstatou těchto práv je, aby dítě nebylo vyloučeno z rozhodování o sobě a 

aspektech svého života a cítilo se být součástí rozhodování o těchto aspektech a nebylo jen 

pasivním příjemcem rozhodnutí o sobě sama.230 Participační práva podle Úmluvy o právech 

dítěte jsou zaručena každému dítěti nezávisle na jeho věku a řešené záležitosti. Názoru dítěte 

se dle Úmluvy musí věnovat patřičná pozornost, která odpovídá jeho věku a vyspělosti. 

Participační práva nicméně nejsou jen komplexem práv, který se uplatní v řízení před soudem, 

je nutné jejich výkon zaručit i v dalších aspektech života dítěte: ve školním prostředí, při 

poskytování zdravotních služeb, urbanistice apod. Přístupnost participačních práv znamená, že 

názoru dítěte je věnována dostatečná pozornost a zároveň jsou dítěti poskytnuty informaci 

k tomu, aby se mohlo samo svobodně rozhodnout, a není tedy vůči němu uplatňován 

tokenistický nebo manipulativní přístup dospělých osob. 

Cílem práce bylo jednak představit participační práva dítěte, vytvořit kritéria pro 

hodnocení participačních práv dítěte a jejich aplikace Ústavním soudem a na základě těchto 

kritérií analyzovat dosavadní judikaturu Ústavního soudu, kriticky ji posoudit a komparovat 

s dostupnou českou i zahraniční literaturou.  

 
228 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION). Report on 

the Protection of Children’s Rights: International Standards and Domestic Constitutions [online]. 2014 [cit. 2021-

02-13]. Dostupné z: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)005-

e, s. 4, b. 12. 
229 Nález sp. zn. II. ÚS 1945/08 ze dne 2. 4. 2009. 
230 Usnesení sp. zn. II. ÚS 2598/20 ze dne 10. 11. 2020. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)005-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)005-e
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Judikatura Ústavního soudu týkající se participačních práv dítěte, na niž byla v této práci 

směřována pozornost, prošla v posledních letech zásadním vývojem, a to převážně směrem k 

lepšímu. Ústavní soud uznává existenci participačních práv a poměrně často rozhodnutí 

obecných soudů ruší pro porušení článku 12 Úmluvy. Ústavní soud je nicméně i přes tento 

vývoj poměrně dost zaměřený na věk, kdy přiznává dětem dvanáctiletým, někdy již 

desetiletým, schopnost formulovat vlastní názory a to, že mladší děti jsou častokrát uvedeného 

také schopny, nebývá primárním důvodem pro zrušení napadených rozhodnutí. Výbor pro 

práva dítěte i Výbor ministrů v Pokynech uvádí, že dosažení vyspělosti dítěte se nemusí 

shodovat s určitou věkovou hranicí. Stanovení věkové hranice je podle Pokynů příliš 

nekompromisní, svévolné a může mít ve skutečnosti nespravedlivé důsledky, přičemž 

neumožňuje zohlednění různých schopností a chápání mezi dětmi a následně na příkladu 

shrnují, že „patnáctiletý člověk může být méně zralý než dvanáctiletý, zatímco velmi malé děti 

mohou být dostatečně inteligentní na to, aby posoudily a pochopily svou konkrétní situaci. 

Způsobilost, úroveň a schopnost chápat situaci lépe reprezentují skutečné schopnosti dítěte než 

jeho věk.“231 Zůstává tak otázkou, proč Ústavní soud obecně nepřiznává všem dětem schopnost 

vyjádřit svůj názor na věc, pokud jej dítě vyjádřit chce.  

Problémem efektivního naplňování participačních práv dítěte zůstává ustanovování 

orgánu sociálně-právní ochrany dítěte jako kolizního opatrovníka a zároveň zástupce dítěte, 

ačkoliv platná právní úprava umožňuje ustanovení advokáta jako kolizního opatrovníka dítěte. 

V rámci této práce uvádím dva příklady, v nichž se Ústavní soud postavil ve vztahu k OSPOD 

jako koliznímu opatrovníku ambivalentně: poprvé uvedl, že nesouhlasí s kumulováním funkce 

opatrovníka hájícího nejlepší zájem dítěte a jeho právního zástupce, podruhé uvedl, že úkolem 

kolizního opatrovníka je i odmítnout respektovat přání opatrovance, který jsou v rozporu s jeho 

nejlepším zájmem. V této oblasti lze pravděpodobně očekávat vývoj směrem k ochraně práv 

dětí. 

Nejpodstatnější změnou, která musí v oblasti participačních práv dítěte, nastat je však 

změna v myšlení rodičů, orgánů sociálně-právní ochrany dítěte a hlavně soudců obecných 

soudů. Soudci se nesmí bát se s dětmi setkávat, ptát se jich na názor a hlavně jej ve svých 

rozhodnutích, pokud mají být opravdu v nejlepším zájmu dítěte, zohlednit.  

 

 
231 Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem [online]. 17. 11. 2010 [cit. 2021-6-25]. 

Dostupné z: https://rm.coe.int/16806a452e/, s. 69, b. 96. 
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ARIÈS, Philippe. Centuries of childhood: a social history of family life. New York: 

Vintage Books, c1962. ISBN 0394702867. 

FORTIN, Jane. Children's Rights and the Developing Law. 3. University of Sussex, 

2009. ISBN 9780521698016. 

HEJLOVÁ, Helena. Práva dítěte ve vzdělávání – výzva pro učitele. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-468-6. 

HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele 

i rodiče. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-888. 

HORÁK, Filip. Lidská důstojnost: kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním 

právu. Praha: Leges, 2019. Teoretik. ISBN 978-80-7502-379-7. 

HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. 

Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. 

HUSSEINI, Faisal, BARTOŇ, Michal, KOKEŠ, Marian, KOPA, Martin a kol. Listina 

základních práv a svobod. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-812-2. 

KAIME, Thoko. ’Vernacularising’ the Convention on the Right of the Child: Rights and 

Culture as Analytic Tools. International Journal of Children’s Rights. 2010, 637-653. ISSN 

09275568. 

KEY, Ellen. The Century of the Child. Forgotten Books, 2017. ISBN 978-1528353823. 

KOVÁŘOVÁ, Daniela. Abeceda rodinného práva. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 

978-80-7598-711-2. 

KRISTKOVÁ, Veronika. Práva dítěte a procesní praxe českých soudů. Via Iuris. Public 

Interest Lawyers Association, 2005(IV/2005), 73-79. 

LENDEROVÁ, Milena a Karel RÝDL. Radostné dětství?: dítě v Čechách 

devatenáctého století. V Praze: Paseka, 2006. Fénix (Paseka). ISBN 80-7185-647-9. 

LIVI BACCI, Massimo. Populace v evropské historii. Praha: Lidové noviny, 2003. 

Utváření Evropy. ISBN 80-7106-495-5., s. 167. 

OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Vyd. 2. opr. Liberec: Technická 

univerzita v Liberci, 2002. Studijní texty pro distanční studium. ISBN 80-7083-656-3. 

PARKES, Aisling. Children and International Human Rights Law: The Right of the 

Child to be Heard. Routledge, 2013. ISBN 978-0415458368. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil, čili, O vychování. Překlad Antonín Krecar. Třetí 

vydání, zrevidované. Olomouc: R. Promberger, 1926. 419 stran. 



63 

 

ŠÁMAL, Pavel, VÁLKOVÁ, Helena, SOTOLÁŘ, Alexander, HRUŠÁKOVÁ, Milana, 

ŠÁMALOVÁ, Milada. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2011. 

VANDENHOLE, Wouter, Ellen DESMET, Didier REYNAERT a Sara 

LEMBRECHTS. Routledge international handbook of children's rights studies. New York, 

NY: Routledge, 2015. ISBN 9781138023703. 

VANDENHOLE, Wouter, Gamze ERDEM TÜRKELLI a Sara 
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Přílohy  

Příloha č. 1 – korespondence s pracovnicemi orgánů sociálně-právní ochrany dítěte, 

únor 2021 

 



Zuzana Vanýsková

Od: Havlíková Hvězdová Eva (MMB) <hvezdova.eva@brno.cz>
Odesláno: pátek 12. února 2021 11:37
Komu: z.vanyskova@gmail.com
Předmět: Otázky k DP

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den paní Vanýsková, 
 
zde jsou odpovědi na Vaše otázky: 
 

1. Názor dítěte v opatrovnických řízeních, kde se jedná o právem chráněné zájmy nezletilého dítěte, je jedním 
ze stěžejních důkazů. Proto se pracovníci OSPOD, kteří bývají ve většině případů ustanoveni kolizním 
opatrovníkem, snaží zjistit názor dítěte, který by měl být respektován. Pokud se ptáte na způsob, jakým je 
názor dítěte zjišťován, tak v tomto existuje široká variabilita, která se odvíjí od věku dítěte, jeho mentální 
vyspělosti a neposlední řadě od charakteru věci, o které má být rozhodováno. Např. předškolní dítě se jen 
stěží může vyjadřovat k výši stanoveného výživného, ale je schopno zhodnotit průběh a optimální rozsah 
styku s druhým rodičem. Obecně se dá říct, že při zjišťování názoru dítěte se snažíme o vytvoření důvěrné 
atmosféry a zvolení vhodných komunikačních nástrojů (kresba, hračky, rozhovor…). 

2. Pracovníci OSPOD předkládají soudu výchovnou zprávu o poměrech nezletilého dítěte, jejíž součástí bývá i 
záznam z pohovoru s nezletilým, pokud se jedná o věc, ke které je dítě schopno se vyjádřit a pochopit účel 
probíhajícího soudního řízení. Nejsou výjimečné případy, kdy soud sám, bez prostřednictví OSPOD, zjišťuje 
názor dítěte, a to buď přímo v jednací síni, anebo rozhovorem v kanceláři soudce. Opět zde záleží na věku a 
rozumové vyspělosti dítěte a na jeho ochotě tuto formu akceptovat. 

3. Součástí rozhovoru s dítětem je poskytnutí co nejvíce informací o věci, která má být soudem projednávána 
(opět přiměřeně věku a rozumové vyspělosti) a právu dítěte vyjádřit svůj názor. Současně nezletilce 
informujeme o možnostech, jakým způsobem může soud ve věci po provedeném dokazování rozhodnout a 
jak by to případně mohlo ovlivnit budoucnost nezletilého. Dostatečně rozumově vyspělé děti jsou poučeny, 
že v případě, že by nesouhlasily s výsledkem soudního řízení, je zde možnost opravného prostředku 
prostřednictvím kolizního opatrovníka. 

4. Střet zájmů neřeší pracovníci OSPOD, ale soud, který, pokud by k takové situaci mělo dojít, ustanoví 
opatrovníkem dítěte pro dané řízení jiný úřad, případně advokáta. 

 
 
S pozdravem Eva Hvězdová 
 
 
 
 
Bc. Eva Havlíková Hvězdová 
sociální pracovník - kontrolor 
Referát odborné pomoci a kontroly 
Odbor sociální péče 
Magistrát města Brna | | 601 67 Brno 
T: +420 542 173 713 | E: hvezdova.eva@brno.cz 
www.brno.cz | facebook | twitter 
 

Rectangle



Zuzana Vanýsková

Od: Špringlová Jana <springlova.jana@magistrat.liberec.cz>
Odesláno: pondělí 8. února 2021 13:52
Komu: 'Zuzana Vanýsková'
Předmět: RE: DP participační práva dítěte

Dobrý den, 
pracovníci OSPOD jsou povinni jako soudem jmenovaní kolizní opatrovníci zjišťovat stanovisko dítěte k projednávané 
věci, a v případě, že je dítě schopno se vzhledem k věku či rozumovým schopnostem vyjádřit, vždy toto stanovisko 
zjišťují. Jedná se o situace při soudních řízení, kdy si návrhy podávají sami rodiče (úprava péče a výživy, úpravy styku, 
apod.). 
 
Soud je v tomto případě ani nemusí žádat, povinnost zjišťování stanoviska dítěte vyplývá ze zákona (zákon o 
sociálně-právní ochraně dětí). Stanovisko se zjišťuje zpravidla osobním pohovorem s dítětem.  
 
Poslední dvě otázky asi nepatří do kolizního opatrovnictví, ale výkonu sociálně-právní ochrany dětí??? 
 
Pokud je vedena spisová dokumentace z důvodu vyhodnocení dítěte jeho ohroženého dle § 6 zákona o sociálně-
právní ochraně dětí a probíhá nějaké soudní řízení (nařízení ústavní výchovy, svěření do náhradní rodinné péče, 
apod.), orgán SPOD, který vede spisovou dokumentaci dítěte a je navrhovatelem, není jmenován kolizním 
opatrovníkem dítěte, což opět vyplývá ze zákona. O výsledku řízení je dítě informováno orgánem SPOD, který vede 
spis, je odpovědný za vyhodnocování situace dítě a jeho rodiny a za tvorbu individuálního plánu na ochranu dítěte.  
 
Poslední otázka je velmi nejasná, protože nerozumím, kdy by nastala situace „střetu zájmu“ při výkonu kolizního 
opatrovnictví a zastupování dítěte u soudního řízení, když se jedná o jedno a to samé. 
S pozdravem 
 
Bc. Jana Špringlová 
vedoucí odd. sociálně-právní ochrany dětí 
odboru sociální péče 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Magistrát města Liberec 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1; 460 59 Liberec 1 
pracoviště: 1.máje 108, Liberec (Uran) 
ISDS 7c6by6u 
 
tel: +420 485 244 810 
email: springlova.jana@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
 

From: Zuzana Vanýsková [mailto:z.vanyskova@gmail.com]  
Sent: Sunday, February 7, 2021 5:04 PM 
To: springlova.jana@magistrat.liberec.cz 
Subject: DP participační práva dítěte 
 
Vážená paní Špringlová, 
 
dovoluji se Vás obrátit s několika otázkami pro diplomovou práci na téma participačních práv dítěte na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy. Budu velmi ráda, pokud si najdete čas na jejich zodpovězení. V rámci tohoto výzkumu pro 
diplomovou práci jsem podobný e-mail rozeslala také dalším orgánům sociálněprávní ochrany dětí v různých krajích. 
 

1. Zjišťují pracovníci OSPOD názor dítěte v projednávané věci? Pokud ano, jakým způsobem pracovníci OSPOD 
názor dítěte zjišťují? 

Rectangle



2. Jakým způsobem pracovníci OSPOD sdělují názory dítěte soudu, pokud jsou o to soudem požádáni? 
3. Jsou děti informovány pracovníkem OSPOD o řešení věci? Jakým způsobem? 
4. Jak řeší pracovníci OSPOD „střet“ zájmů, který nastává v případě kolizního opatrovnictví a zastoupení dítěte 

před soudem? 
 
Předem Vám děkuji za odpověď a přeji hezký den. 
Zuzana Vanýsková  
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Abstrakt 

Tématem práce „Participační práva dítěte v judikatuře Ústavního soudu“ je specifický 

komplex práv zaručený dítěti ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními 

smlouvami, zejména Úmluvou o právech dítěte. Dítě je jako specifický subjekt práv pojímáno 

až v posledních dekádách, kdy se Ústavní soud vymezuje proti pojetí dítěte jako objektu 

rozhodování jiných a přiznává mu postavení subjektu a účastníka řízení. Participační práva jsou 

důležitým souborem práv dítěte a lze je shrnout jako právo být informován o věci, právo se 

k věci vyjádřit, právo na sdělení informace o rozhodnutí věci. 

Cílem předkládané práce je představit participační práva dítěte z pohledu ústavního 

práva, zaměřit se vývoj judikatury Ústavního soudu a následně ji komparovat s dostupnou 

českou i zahraniční literaturou. Práce se ve své první části zabývá teoretickým vymezením 

vývoje postavení dítěte od devatenáctého století do současnosti, Úmluvou o právech dítěte 

a jejími principy, dále pak obecně participačními právy v mezinárodním i vnitrostátním právu. 

Práce se dále zaměřuje na specifika účasti dítěte v řízení před soudem, lidskou důstojnost dítěte 

a také dítě jako aktivní subjekt práv. Ve druhé části se práce věnuje článku 12 Úmluvy o právech 

dítěte se zaměřením na jednotlivé složky uvedeného článku, tedy schopnost dítěte formulovat 

názor na základě věku dítěte a jeho rozumové a mravní vyspělosti, dále právu vyjádřit svobodně 

svůj názor a záležitostem, které se dítěte dotýkají. Opomenout nelze problematiku přihlédnutí 

k názoru dítěte, včetně konceptu tokenismu, a dále také komu svůj názor dítě sděluje, včetně 

problematiky zastoupení dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dítěte jako kolizním 

opatrovníkem. V této části je pozornost zaměřena na judikaturu Ústavního soudu, která je 

komparována s rozhodnutími soudů mezinárodních, případně zahraničních, a dále soudobou 

právní teorií. V poslední části je vymezeno, co znamená porušení práva dítěte na účast na řízení 

a nevyslechnutí dítěte soudem.  

Klíčová slova: participační práva, dítě, Ústavní soud 
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Abstract 

The topic of the thesis "Participatory rights of the child in case law of the Constitutional 

Court" is a specific complex of rights guaranteed to the child by the constitutional order of the 

Czech Republic and international treaties, especially the Convention on the Rights of the Child. 

The child has been viewed as a particular rights subject only in recent decades when the 

Constitutional Court rejected the idea of a child being an object of other’s decision and granted 

children the status of a subject and a participant in proceedings. Participatory rights are an 

important set of children rights and can be summarized as the right to be informed about 

proceedings, the right to express opinions, the right to be notified about the decision of 

proceedings. 

The thesis aims to present children rights of participation from the point of view of 

constitutional law, to focus on the development of the judiciary of the Constitutional Court, and 

subsequently to compare it with Czech and foreign literature. The first part of the thesis deals 

with the theoretical definition of the development of the position of the child from the 

nineteenth century to the present, the Convention on the Rights of the Child and its principles, 

as well as general participation rights in international and national law. The thesis also focuses 

on the specifics of the child`s participation in court proceedings, the human dignity of the child, 

and the child as an active subject of rights. The second part deals with Article 12 of the 

Convention on the Rights of the Child, focusing on the various components of the article, i.e. 

the child's ability to formulate an opinion based on the child's age and maturity. The problem 

of looking at the child's opinion, including the concept of tokenism, cannot be neglected, and 

so that everyone is aware of the child's opinion, including the issue of the child's representation 

of the child's social and legal protection body as a conflict guardian. This part focuses on the 

case-law of the Constitutional Court, which is compared with the decisions of international or 

foreign courts and contemporary legal theory. The last part defines what violating the child's 

right to participate in the proceedings and not hearing the child in court out means. 

Key words: participatory rights, child, Constitutional Court 

 


