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ÚVOD

    Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila problematiku postavení dítěte ve 

společnosti, neboť jsem se během svého bakalářského studia setkávala v mnoha 

vývojových etapách a při různých příležitostech s dětmi a jejich rodiči a měla tak 

možnost pozorovat a hodnotit vztahy, jaké mezi sebou mají a srovnávat, jak se liší 

např. od vztahu, jaký mám já se svými rodiči, v čem se liší a v čem je naopak zcela 

stejný. Ať už to bylo během mé motivační praxe ve druhém ročníku na pedagogické 

fakultě, během níž jsem měla možnost navštívit zařízení pražského Klokánku, 

školní družinu na prosecké základní škole či nízkoprahové centrum Amfora na 

Pankráci v Praze 4, které působí v rámci Hobby centra nebo během mých 

soukromých aktivit, kdy jsem vedla hodiny v mateřské škole, výtvarný kroužek v 

rámci mých dobrovolnických aktivit ve fakultní nemocnici v Motole nebo při 

vedení přírodovědného kroužku v Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy -  

vždy jsem měla možnost být v bezprostředním kontaktu s dětmi a sledovat, v jaké 

míře se dožadují pozornosti a tudíž svých práv, jak moc stojí o kontakt se svými 

rodiči, či naopak - kdy je jim bližší přítomnost přátel před tvrdým vedením 

rodinných příslušníků. Mnohokrát jsem se setkala se zákazy vměšovat se do 

rozhovorů dospělých, věnovat se svým koníčkům či scházet se se svými přáteli po 

škole, k nimž rodiče neměli důvod, na druhou stranu jsem však také byla mnohokrát 

svědkem dětského odmlouvání a drzého chování, ačkoli já sama byla vychovávána 

k naprosté úctě ke své rodině a tudíž je pro mě takové chování nepochopitelné. 

Nebyla jsem však vychovávána k bezmezné úctě, vždyť pouze já sama vím, zač 

svým rodičům vděčím, a proto se jim snažím alespoň nyní – v dospělosti, jejich péči 

oplatit. A jak sami během četby mé bakalářské práce zjistíte, nejde o oplácení ve 

stejné míře a hodnotě – např. jejich starost o mé vzdělání jim lze nejlépe oplatit

pilným studiem, snahu rodičů vybudovat mně a mým sestrám útulný domov, jim 

pro změnu vrátím sdílenou péčí o tento dům. A tak je to se vším - práva i povinnosti 

dětí a rodičů se od sebe liší, ale přesto se vždy nachází ve vzájemné interakci, v níž 

se doplňují a navazují na sebe.

       Pochopitelně nechci kritizovat či vyzdvihovat výchovu současných rodičů a 

vztahy mezi nimi a dětmi, které vládnou v naší zemi, i když to tak může místy 

vypadat. Právě naopak - budu se snažit objektivně pohlížet na aktuální problémy v 

naší společnosti a zejména pak poukazovat na úspěchy v oblasti práv dítěte, kterými 
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se může Česká republika chlubit. Ve své práci se v první řadě zaměřím na dítě a 

jeho postavení v rodině, coby primární skupině - z hlediska sociologie, v jejímž 

rámci dochází k základní socializaci dítěte, tedy k jeho začleňování do společnosti, 

představím vám dva základní modely rodiny - severozápadní a jihovýchodní, 

vysvětlím, čím se liší a do jakého z nich se řadí typ rodiny v naší zemi. Krátce se 

zastavím u rodinného práva, jenž upravuje vztahy mezi manžely, popř. zánik 

manželství a následnou péči o dítě, náhradní rodinnou výchovu a sociálně právní 

ochranu dětí. Ačkoliv se charakteristika rodinného práva může zdát zbytečná, 

zařadila jsem ji do obsahu své bakalářské práce, poněvadž  souvisí nejen s 

postavením dítěte v naší společnosti, ale také se stěžejním bodem a hlavním cílem 

své práce, za který jsem si zvolila charakteristiku a přiblížení obsahu Úmluvy o 

právech dítěte, a proto se budu snažit k ní v celém průběhu své práce směřovat. 

Úmluvou se chci zabývat proto, jelikož v listopadu 2009 to bylo přesně 20 let, co 

byl tento dokument, jehož není ve světě obdoby, přijat a postupně ratifikován (až na 

USA a Somálsko) všemi 191 zeměmi světa, a přesto málokdo zná jeho obsah, ať už 

se jedná o širokou dospělou veřejnost, či děti, pro něž byl sestaven. Zde se možná 

až přespříliš projeví fakt, že studuji obor se zaměřením na vzdělávání, protože se 

budu snažit poukázat také na to, jak málo se o tomto dokumentu učí děti na 

základních i středních školách, ačkoli existuje několik málo programů, které mají 

výuku lidských práv usnadnit jak učitelům, tak i žákům v jejich zapamatování.

     Kromě kompletní charakteristiky Úmluvy o právech dítěte, obsahu a změnách, 

které její ratifikace přinesla, bych se ovšem chtěla v závěru práce dotknout také 

historického vývoje práv dítěte ve světě a v souvislosti s Úmluvou bych se ráda také 

zmínila o Organizaci spojených národů (OSN), jenž zastřešuje Dětský fond OSN 

(UNICEF) a o několika dalších dokumentech, které se k právům dítěte vztahují –

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní organizace práce (ILO), 

která ve vztahu k dětem usiluje především o to, aby nebyly na úkor školní docházky 

nuceny pracovat.
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1. DÍTĚ A JEHO MÍSTO V RODINĚ

     Dítětem je člověk v prvním období svého života, které nastupuje okamžitě po 

narození. Podle Pavla Říčana lze dětství rozdělit do následujících období1:

 Novorozenec (od narození do 6 týdnů)

 Kojenec (6 týdnů - 1. rok)

 Batole (1 - 2,5 roku)

 Předškolní věk (3 - 6 let)

 Mladší školní věk (6 -  12 let)

 Adolescence (12 - 18 let)

         

     Podle Úmluvy o právech dítěte je za dítě považována každá lidská bytost mladší 

18 let2, přičemž slovo dítě je zde použito ve smyslu trvalého příbuzenského poměru

potomka vůči vlastním rodičům - takto je vymezeno i v českém občanském a 

rodinném právu. Biologické rodičovství je právně nezrušitelné, avšak v některých 

případech je právní rodičovství nahrazeno právní domněnkou (např. pokud je za 

otce považován manžel matky nebo muž, kterého matka jako otce uvádí)3. S 

výchovou a péčí o dítě souvisí rodičovství, coby souhrn úloh a činností, které 

obstarávají rodiče dítěte a které mají za úkol utvářet z jedince dospělého a 

samostatného člověka. Mezi základní aspekty rodičovství se řadí fyzická péče, jenž 

zahrnuje poskytnutí přístřeší, odpovídající lékařská péče, poskytnutí pocitu bezpečí 

a potravy, péče v oblasti sociálního vývoje - láska, fyzický kontakt, společenská 

výchova, podpora morálního a mentálního vývoje a na konec též finanční podpora 

dítěte, tedy poplatky spojené s jeho vzděláním, popř. výživné po rozvodu rodičů4. 

     Dítě se zpravidla rodí do úplné rodiny, popř. neúplné - stará-li se o něj pouze 

jeden z rodičů - o adopci a náhradní rodinné péči se zmiňuji níže. Rodinu lze podle 

Oldřicha Matouška5 definovat jako skupinu osob, jenž jsou vzájemně spojeny 

                                               
1 ŘÍČAN, P. Cesta životem. Portál : Praha, 2004. ISBN 80-7367-124-7.

2 ROMAN, D. (sestavil a přeložil) Práva dítěte. Nakladatelství Olomouc : Olomouc, 1999, s. 148.

3 MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. Sociologické nakladatelství : Praha, 2006, s. 48.

4 Family - Wikipedia, the free encyklopedia. [on-line]. Wikimedie foundation [citováno 21.3.2010]. Dostupný z WWW:

http://en.wikipedia.org/wiki/Family.

5 MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Sociologické nakladatelství: Praha, 1997. ISBN 80-1532-141-8
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pokrevními svazky, manželstvím, popř. srovnatelným právním vztahem nebo 

adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Ačkoliv právní řád 

České republiky rodinu výslovně nedefinuje, pokládá za ni především rodinu 

založenou právě manželstvím. 

     Ve světě se dříve rozlišovaly dva základní historické modely rodiny a to 

severozápadní a jihovýchodní model6. Pro severozápadní model, kam patřily i 

Čechy a větší část Moravy, byl typický malý počet členů (4 – 5 osob), poměrně 

vysoký věk vstupu do manželství (25 - 26 let), 10% - 25% celoživotně 

neprovdaných žen a neženatých mužů (neboť k uzavření sňatku museli mít 

potenciální snoubenci půdu, na které by se mohli usadit a jenž by jim zajistila 

obživu). Co se týče dědictví, tak dědil vždy prvorozený syn, který však musel 

vyplatit matku a sourozence, jenž jeho dům museli po svatbě opustit. Pro 

jihovýchodní model byla charakteristická mnohočlenná rodina, sňatkový věk 20 -

21 let, a tzv. velkorodina, neboť synové i po svatbě zůstávali společně na statku, jen 

dcery se vyvdávaly do rodiny manžela.7

     V současné době se role rodiny uvolňuje zejména v souvislosti s 

majetkoprávními vztahy8.  Ženy získaly během dvacátého století značnou 

samostatnost a to jak osobní, tak i finanční a společenskou. Od osmdesátých let je 

dokonce život a výchova dětí bez partnera považován za určitou prestiž. V České 

republice se model tradiční rodiny rozpadá přibližně od sedmdesátých let 20. století, 

kdy došlo k překonání společenskému odsudku rozvodů. V současnosti mnoho 

odborníků pochybuje o možnostech setrvání tradiční rodiny, nicméně se ukazuje, že 

pokud lidé opominou hmotnou stránku existence jako prvořadou, stává se pro ně 

důležitější péče o děti a jejich výchova9, jelikož si dobře uvědomují, že dítě 

potřebuje znát vzorce chování, které se mimo svou úplnou rodinu nenaučí. 

                                               
6 Family - Wikipedia, the free encyklopedia. [on-line]. Wikimedie foundation [citováno 21.3.2010]. Dostupný z WWW:

http://en.wikipedia.org/wiki/Family.

7 TUČEK, M. Česká rodina v transformaci - stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Sociologický ústav AV ČR : 

Praha, 1998, s. 159.

8 Tamtéž, s. 159.

9 SULLERTOVÁ, E. Krize rodiny. Karolinum : Praha, 1998, s. 61.
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1.1 Rodina – význam malé sociální skupiny v životě 
dítěte

     Psychický vývoj dítěte je od narození determinován mnoha faktory, z nichž 

nejdůležitějším činitelem je dědičnost a vlivy vnějšího prostředí. V této části se chci 

věnovat pouze prostředí, které nás ovlivňuje, neboť pod něj lze řadit socio-kulturní 

vlivy, nebo-li socializační činitele, což je soubor podnětů působících v sociální 

interakci10, jež jsou nezbytné při procesu socializace. Socializace je proces, během 

kterého je jedinec začleňován do společnosti - proběhne-li úspěšně, jedinec se naučí 

sociální normy, hodnoty, které zároveň přijme za své, vystupování a sociální role, 

které se během života ve společnosti neustále proměňují. Socializaci můžeme 

rozlišovat primární, sekundární a terciární. Primární socializace probíhá v rodině a 

trvá do třetího roku života. Normy, které během tohoto období jedinec získá, jsou 

stabilní - stále, ale v průběhu života se mohou ještě proměňovat. Sekundární 

socializace připravuje jedince na jeho život ve společnosti, probíhá v rodině, ve 

škole a mezi vrstevníky. V dospělosti dochází k terciární socializaci - jedná se o 

přejímání norem, se kterými přichází jedinec do kontaktu během všedního 

každodenního života. Během socializace se rozvíjí takové vlastnosti jedince, které 

mu umožňují postupnou integraci do určité společnosti11. V rámci socializace 

dochází ke ztotožnění se s větší a malou sociální skupinou, přičemž k tomuto 

ztotožnění dochází právě vlivem socio-kulturních faktorů, za jejichž přispění si jsou 

členové těchto skupin do určité míry podobní.

     Větší sociální skupina, ke které jedinec náleží, mu obecné socio-kulturní vlivy 

určitým způsobem zprostředkovává a interpretuje. Působení této skupiny je 

zprostředkováno malými sociálními skupinami - především rodinou, a jejich 

psanými pravidly. Malá sociální skupina je vymezena přímým kontaktem, svou 

strukturovaností a přesným vymezením všech rolí12. Jedinec se do malé skupiny 

dostává buď výběrově, např. do skupiny přátel nebo do sportovního klubu, nebo 

nevýběrově a to tak, že se do malé skupiny, v tomto případě rodiny, narodí. 

     Rodina je tedy první sociální skupinou, jejíž je člověk členem. Jako malá 

skupina by měla vykazovat tzv. primární znaky, jako je kontakt tváří v tvář, vztahy 

                                               
10 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Portál : Praha, 1999, s. 12.

11 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Portál : Praha, 1999, s. 12.

12 BALCAR, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. SPN : Praha, 1983, s. 51.
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vzájemné důvěry a intimity, díky nimž je její existence stabilní a dlouhodobá13. Je 

natolik přirozeným útvarem, že se vyskytuje v každé společnosti, době i kultuře. 

Mezi jednotlivými členy rodiny existují silné manželské a rodičovské vazby, ale 

ačkoli se tyto vazby vztahují i na širší okruh příbuzných (prarodiče, tety, strýcové), 

je důležité říci, že za všeobecně platný znak rodiny je považován společný domov a 

život „pod jednou střechou“. Rodina dítěti zprostředkovává zkušenosti 

individuálním a pro ni specifickým způsobem. Vychovává jej a tímto způsobem 

rozvíjí jeho psychické funkce a formuje tak celou jeho osobnost. Neplní však tyto a 

mnoho dalších funkcí pouze vůči svým členům, nýbrž vůči celé společnosti. Jedná 

se o funkce v oblasti biologické obnovy obyvatelstva, ve sféře výchovné a 

socializační, ale také kulturní a hodnotové14. Jelikož obecně platí, že oslabováním 

rodiny dochází k oslabování společnosti, morálky, ekonomické úrovně, politického 

systému a k navýšení výskytu sociálně patologických jevů, je povinností státu, aby 

rodině zajistil potřebnou sociální péči.

     Rodina skrze plnění reprodukční funkce nezajišťuje pouze biologické trvání 

společnosti, ale zabezpečuje také život narozeného dítěte15. Dalším důležitým 

posláním  rodiny je funkce kulturní a hodnotová. Kulturu v této části nevnímáme 

pouze jako způsob zábavy, ale v jejím širším smyslu, jako činnost a výsledky lidské 

práce. Stejně jako reprodukční funkce je i kulturní a hodnotová funkce 

nezastupitelnou povinností rodiny, díky níž se z generace na generaci přenášejí 

nejen kulturní tradice a symboly, ale také jazyk, moudrost, úcta k rodičům, druhým 

lidem i k sobě, pracovitost či spravedlnost, v rodině se po staletí uchovávají 

hodnoty, které lze vnímat jako vzory sociálního myšlení16. Hodnotou je už samotná 

rodina a jako taková je i chráněna. Za příklad stojí uvedení sociální pomoci rodinám 

s dětmi ve formě přídavků, ustanovení zákona o rodině, jež vymezují rodičovskou 

zodpovědnost, trestní zákon, který sankcionuje zanedbávání rodičovské výchovy a 

nebo pohlavní zneužívání. 

                                               
13 HRUŠÁKOVÁ, M. Dítě, rodina, stát. MU : Brno, 1993, s. 52.

14 ROMAN, D. (sestavil a přeložil) Práva dítěte. Nakladatelství Olomouc : Olomouc, 1999, s. 113.

15 MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Portál : Praha, 1994, s. 15.

16 ČERMÁK, V. O vztahu rodiny k hodnotovému a právnímu řádu (in Meze sociální politiky a státu). Praha, 1996, s. 65.



- 11 -

1.1.1 ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA

     Rodinné právo lze definovat jako soubor právních norem, které regulují 

manželské a rodinné vztahy, tedy jak osobní, tak i majetkové vztahy mezi manžely 

a mezi rodiči a dětmi. Základem rodinného práva je zákon o rodině z roku 196317, 

který byl podstatně obměněn v roce 199818 a  jenž se počátkem padesátých let 

vyčlenil z občanského zákoníku a stal se součástí soukromého práva, v němž si jsou 

subjekty vzájemně rovny. Výjimkou jsou okolnosti, kdy jako jeden ze subjektů 

vystupuje stát a to v případě sociálně právní ochrany dítěte19. Zákon o rodině musí 

být v souladu s Úmluvou o právech dítěte20, jíž se budu zabývat níže, a dalšími 

mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, dále musí být ve 

shodě s Listinou základních práv a svobod21 a dalšími ústavními zákony. 

Základními druhy rodinně-právních vztahů, které rodinné právo spravuje jsou 

vztahy mezi manžely, vztahy mezi rodiči a dětmi a vztahy náhradní rodinné 

výchovy.

     Obecně lze říci, že rodinné právo vychází z následujících principů:

 Rovnost subjektů rodinného práva

 Princip blaha dítěte

 Vzájemná pomoc - vyživovací povinnost

 V České republice je jedním z hlavních principů monogamie

 Manželství

 Zásada rozlučitelnosti manželství

                                               
17 Zákon č. 94/1963 Sb.

18 NOVOTNÁ, V. Co přináší novela zákona o rodině. Děti a my. 1998, číslo 4, s. 26-28.

19 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLIČKOVÁ, Z. České rodinné právo. MU : Brno, 1998.

20 Zákon č. 104/1991 Sb.

21 Zákon č. 2/1993 Sb.
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1.1.2 Vztahy mezi manžely

     Manželství je definováno jako trvalé společenství muže a ženy, založené 

zákonem stanoveným způsobem22, které vzniká svobodným prohlášením obou 

partnerů.23 Toto prohlášení se v naší zemi koná veřejně, slavnostním způsobem, za 

přítomnosti dvou svědků a před příslušným obecním úřadem nebo před orgánem 

církve. Snoubenci by před uzavřením sňatku měli vzájemně poznat své vlastnosti a 

svůj zdravotní stav, aby byl naplněn hlavní účel manželství, kterým je založení 

rodiny a řádná výchova dětí. Aby se zabránilo vzniku manželství, které by 

nesplňovalo svůj účel, vznikly podmínky, které musí být dodrženy, načež smí být 

manželství uzavřeno. V první řadě platí mezi snoubenci princip monogamie, 

budoucí manželé nesmí být v příbuzenském vztahu, musí být zletilí (výjimkou jsou 

situace, kdy soud zplnoletí staršího šestnácti let – většinou  v případě těhotenství 

partnerky) a musí být právně způsobilí24. 

     Muž i žena mají v manželství stejná práva i povinnosti a o všech záležitostech 

rodiny by měli rozhodovat společně. Jsou povinni spolu žít, být si věrni, vzájemně 

si pomáhat, společně pečovat o děti a vytvářet pro ně zdravé prostředí, jenž bude 

podporovat jejich vývoj.

     Manželství zaniká rozhodnutím soudu o rozvodu, smrtí jednoho z manželů nebo 

prohlášením jednoho z manželů za mrtvého25. Podle novelizace zákona o rodině z 

roku 1998 rozlišujeme tři varianty rozvodu – sporný rozvod (soud může rozvést 

manželství, pokud jsou vztahy mezi manželi natolik rozvráceny, že nelze doufat v 

obnovení společného soužití, popř. pokud nejsou naplněny některé ze základních 

povinností manželů, v případě neplodnosti, apod.) – nesporný rozvod (rozvod je 

možný při splnění určitých podmínek – manželství trvalo alespoň rok, manželé žijí 

alespoň šest měsíců odděleně; soud nezjišťuje příčinu rozvratu, pokud se manželé

dohodnou na vypořádání vzájemných majetkových vztahů a jestliže předloží 

rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí) – ztížený 

rozvod (spočívá ve zvýšené ochraně manžela, který se na rozpadu manželství 

                                               
22 Zákon č. 94/1963 Sb., § 1. odst. 1.

23 HRUŠÁKOVÁ, M., KÁLIČKOVÁ, Z. České rodinné právo. MU : Brno, 1998.

24 ROMAN, D. (sestavil a přeložil) Práva dítěte. Nakladatelství Olomouc : Olomouc, 1999, s. 141.

25 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLIČKOVÁ, Z. České rodinné právo. MU : Brno, 1998.
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nepodílel a nesouhlasí s ním; manželství je rozvedeno soudem teprve tehdy, pokud 

spolu manželé nežijí déle než tři roky)26.

     Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2009 uzavřeno v České republice

celkem 47,9 tisíc sňatků, což je nejnižší počet uzavřených manželství od roku 1918. 

Před dosažením 50 let vstoupilo během loňského roku do manželství 56 % 

svobodných mužů - v průměru ve věku 31,9 let a 63 % svobodných žen, kterým 

bylo průměrně 29,2 let27. Tyto výsledky se týkají svobodných občanů, co se týče již 

rozvedených mužů a žen, pak jich loni uzavřelo manželství 40 % - muži a opětovně 

se provdalo 39 % rozvedených žen28.

     Co se týče rozvodovosti, tak již podle tabulky v příloze 1 vidíme, že za rok 2009 

bylo rozvedeno 29,1 tisíc manželství, což je o 2,2 tisíce nižší než v roce 2008. 

Kromě toho se snížila také míra rozvodovosti - z uzavřených manželství skončilo 

47 % z nich rozvodem, naproti tomu v roce 2008 to bylo 50%. Nejčastěji se lidé 

rozvádějí v období mezi 2. - 4. rokem manželství, průměrná manželství končící 

rozvodem trvala 12,5 roku a průměrný věk rozvádějících se byl 41,8 let u mužů a 

39,0 u žen29. V příloze 2 lze srovnat sňatky a rozvody v jednotlivých krajích České 

republiky.

1.1.3 Vztahy mezi rodiči a dětmi

     Právní vztah mezi rodiči a jejich dětmi vzniká v okamžiku narození dítěte, 

přičemž dítě v tomto vztahu není pouze objektem, nýbrž také subjektem, kterému 

Úmluva o právech dítěte a Zákon o rodině přiznává široká práva i povinnosti. Rodič 

má vzhledem k dítěti tzv. rodičovskou zodpovědnost, která zahrnuje péči o zdraví, 

tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, zastupuje jej v právních záležitostech a 

spravuje do doby jeho zletilosti jeho jmění. Dále mají rodiče právo na určení jména 

a příjmení dítěte, mají právo mít dítě u sebe, právo určit místo pobytu dítěte, aniž by 

                                               
26 NOVOTNÁ, V. Co přináší novela zákona o rodině. Děti a my. 1998, číslo 4, s. 26-28.

27 Český statistický úřad. [on-line]. [citováno 21.3.2010]. Dostupný z WWW: 

http://www.praha.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home.

28 Tamtéž.

29 Tamtéž.
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se zbavovali své zodpovědnosti a právo určit jeho povolání, jenž je ve shodě s jeho 

zájmy30. Podle článku 3 Úmluvy o právech dítěte31 jsou rodiče nuceni chránit zájmy 

dítěte a vykonávat nad ním dohled, jenž odpovídá jeho věku a stupni vývoje. Při 

výchově je důležité, aby rodiče byli vždy svým osobním životem a chováním 

dobrým příkladem pro své děti. 

    Právo vykonávat rodičovskou zodpovědnost může být soudem pozastaveno 

(např. v případě onemocnění rodiče), omezeno (v případě, že ji rodič nevykonává 

řádně) a zbaveno (v případě, že ji rodič zneužívá nebo zanedbává), přičemž se 

pozastavení, omezení a zbavení rodičovské zodpovědnosti netýká vyživovacích 

povinností32.

    Základní povinností dítěte vůči svým rodičům, je ctít své rodiče a respektovat,

pomáhat jim dle svých schopností a přispívat na společné potřeby rodiny - v 

případě, že má vlastní příjem nebo majetek, který může být použitý pro společné 

potřeby rodiny33.

     

1.1.4 Vztahy náhradní rodinné výchovy

     Vztahy náhradní rodinné výchovy vznikají v případě, že došlo k zániku 

rodičovského vztahu (úmrtím nebo rozhodnutím soudu) a jejich úkolem a cílem je 

napodobit, popř. nahradit vztahy rodičů a dětí.

     Osvojením vzniká mezi osvojitelem a dítětem stejný právní vztah, jaký je mezi 

rodiči a dětmi, tedy se všemi právy a povinnostmi, které jsou založeny na základě 

rozhodnutí soudu. Dítě získává příjmení osvojitele, jehož hlavní starostí se stává 

zabezpečení a zajištění nezletilého osvojence. Mezi základní a nejdůležitější 

podmínky osvojení patří již zmíněná nezletilost dítěte, řádné manželství osvojitelů, 

dostatečný věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem, zdravotní stav osvojence 

a osvojitelů, který se nesmí příčit účelu osvojení, souhlas rodičů osvojence (v 

případě, že je biologický rodič nezletilý) a souhlas osvojovaného dítěte, pokud je 

                                               
30 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLIČKOVÁ, Z. České rodinné právo. MU : Brno, 1998.

31 Úmluva o právech dítěte. Aries : Ostrava, 1994. Článek 3.

32 ROMAN, D. (sestavil a přeložil) Práva dítěte. Nakladatelství.Olomouc : Olomouc, 1999, s. 149.

33 Tamtéž, s. 149.
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schopno takového uvážení34. Velmi častou překážkou se stává právě chybějící 

souhlas rodičů, avšak ani ten není nutný, pokud biologičtí rodiče neprojevili o dítě 

zájem po dobu šesti měsíců, pokud neprojevili zájem do dvou měsíců po narození 

svého dítěte a nebo pokud dají souhlas k osvojení ještě dříve, než budoucí osvojitele 

poznají35.

     Pěstounská péče je jednou z dalších forem náhradní rodinné péče v rodině, jenž 

je řízená, kontrolovaná a zabezpečovaná státem a je určená dětem, které nemohou 

vyrůstat ve vlastní rodině, nelze je osvojit a pokud pro ně není ústavní výchova 

vhodným řešením. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud a i v tomto 

případě je právem dítěte vyjádřit svůj názor36. Pěstounem se může stát fyzická 

osoba, jenž má osobní předpoklady pro řádnou výchovu a zabezpečení dítěte. Dítěti, 

které je svěřeno do péče pěstounské rodině, zůstávají zachovány i nadále vztahy k 

původní rodině a pěstoun tudíž má práva a povinnosti stejná jako biologický rodič, 

vyjímaje rodičovskou zodpovědnost. Tato péče je finančně zajišťována státem a 

tvoří ji příspěvky na úhradu potřeb dítěte, odměna pro pěstouna, jednorázový 

příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Jednou 

z možných variant pěstounské péče je kolektivní pěstounská péče, kde péči o 

svěřené dítě zabezpečuje matka - pěstounka a její spolupracovnice, jenž se na výkon 

práce matky - pěstounky připravují37.

     Z příloh 3 - 7 lze zjistit, o kolik dětí se průměrně pěstouni starají, jak jsou tyto 

děti staré, v jakém věkovém rozmezí se pěstouni nacházejí, jaké mají nejvyšší 

dosažené vzdělání a jak dlouho se již o svěřené děti starají. Na grafu 8 vidíme, kolik 

dětí z celkové populace je svěřeno do péče pěstounů a kolik z nich je v osvojení38. 

     Další možností náhradní rodinné péče je svěření dítěte do výchovy jiného občana 

nebo rodiče. K tomu dochází, pokud se předpokládá, že se dítě ke své původní 

rodině vrátí. V takových případech je zpravidla svěřeno do péče příbuzných o 

jejichž rozsahu práv a povinností rozhoduje soud. 

                                               
34 KOVAŘÍK, J. Úspěšnost náhradní rodinné výchovy. VÚPSV : Praha, 1996, s. 21.

35 Tamtéž, s. 21.

36 Tamtéž, s. 22. 

37 KOVAŘÍK, J. Pěstounská péče – nový kontext, staronová perspektiva. VÚPSV : Praha, 1996. s. 38.

38 Pěstouni mají právo na služby. [on-line]. [citováno 21.3.2010]. Dostupný z WWW:

http://www.pestounskapece.cz/do_zprava.php#vek.
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1.1.5 Sociálně právní a trestně právní ochrana dětí a 
mládeže

     V případě, že rodina není schopna své dítě řádně zabezpečit, nastupuje do své 

služby sociálně právní ochrana dítěte, která si klade za cíl dohlédnout na zdravý 

vývoj, řádnou výchovu a ochranu zájmů dítěte. Sociálně právní ochranu dítěte 

zajišťují příslušné orgány – obecní úřad, soudy, ministerstvo práce a sociálních věcí 

a jejich úkolem je zjišťovat případy ohroženého nebo narušeného vývoje a výchovy 

dětí a následně pracovat na odstranění jejich příčin a důsledků39. Každý, ať už 

samotné dítě, rodič nebo např. učitel ve škole, kterou dítě navštěvuje, je povinen 

upozornit na závadné chování, kterého je na dítěti dopouštěno. V případě nutnosti 

pak mohou být následně přijata výchovná opatření, která zahrnují napomenutí 

dítěte, rodiče nebo osoby, která narušuje jeho řádnou výchovu, dohled nad dítětem, 

který je vykonáván za spoluúčasti školy nebo občanského sdružení a omezení, která 

mají zabránit působení škodlivých vlivů na dítě. Je-li výchova dítěte vážně 

narušena, ohrožena nebo pokud rodiče nemohou z různých důvodů řádnou výchovu 

dítěti zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu, která zaniká opět rozhodnutím 

soudu.  Ústavní výchova se vykonává podle věku dítěte v kojeneckých ústavech, v 

dětských zdravotnických domovech a v dětských domovech, popř. v ústavech 

sociální péče, jedná-li se o dítě postižené40. V případě, že je dítě obtížně 

vychovatelné, může být umístěno do diagnostického ústavu, spáchá-li trestný čin, 

může mu být nařízena ochranná výchova. V rámci sociálně právní ochrany, může 

být dítěti přidělen poručník nebo opatrovník a to v případě, zemře-li mu rodič, nebo 

pokud byli rodiče zbaveni rodičovské odpovědnosti, či byl její výkon pozastaven. 

Poručníkem se může stát ten, koho doporučili rodiče – někdo z příbuzných nebo 

osob, jenž jsou dítěti blízké. Opatrovník je dítěti ustanoven v případě, že je 

rodičovská zodpovědnost omezena, pokud jsou ohroženy majetkové zájmy dítěte 

nebo pokud v jeho okolí dochází ke střetu zájmů zákonných zástupců41. Hlavní 

rozdíl mezi poručnictvím a opatrovnictvím tkví v tom, že poručník vykonává práva 

a povinnosti tak, jak náleží rodičům, zatímco opatrovníka se některá práva netýkají.

                                               
39 MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Portál : Praha, 1994, s. 47.

40 Tamtéž, s. 40.

41 Tamtéž, s. 66.
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     Jednání, které ohrožuje zdravý rozvoj dítěte i rodiny označujeme jako trestní 

činy a je povinností každého státu, aby proti takovému jednání řádně zakročil42. 

Zdeněk Matějček43 definuje dle trestního zákonu - platného do 31.12.2009,

následující trestní činy, kterých je na dětech v České republice dopouštěno: opuštění 

dítěte (jednání, při kterém je dítě, jež se nedokáže samo o sebe postarat, ponecháno 

vlastnímu osudu), zanedbání povinné výživy (tento trestný čin se vztahuje na 

zanedbání vyživovací povinnosti plynoucí ze zákona o rodině), týrání svěřené 

osoby (jedná se o nevhodné zacházení se svěřenou osobou – týká se nejen dětí, ale 

též osob v důchodovém věku, nemocných či mentálně retardovaných, kteří se 

nedokážou bránit), únos (z dosahu péče oprávněné osoby), obchodování s dětmi 

(jednání, kdy je za finanční odměnu dítě svěřeno do péče cizí osoby), ohrožování 

mravní výchovy dítěte (pokud umožníme dítěti vést zahálčivý nebo nemravný 

život), podávání alkoholických nápojů mládeži (týká se dlouhodobého užívání i 

krátkodobého, např. při taneční zábavě), podávání anabolických látek mládeži (za 

jiným než léčivým účelem) a pohlavní zneužívání (týká se osob, jenž se dopustí 

soulože s osobou mladší patnácti let, popř. ji jiným způsobem zneužije). 

     V souvislosti s trestně právní ochranou dětí se hovoří též o syndromu CAN 

(child abuse and neglect), nebo-li o syndromu týraného, zanedbávaného a 

zneužívaného dítěte, který byl definován v roce 1962. Ve své podstatě se jedná o 

poškození fyzického, psychického a sociálního stavu a vývoje dítěte, ke kterému 

došlo nenáhodným jednáním rodičů či jiné dospělé osoby44 - z toho je patrné, že 

příznaky CAN vznikají jako následek aktivního ubližování či vlivem nedostatečné 

péče o dítě, při níž dospělý člověk využívá  svou fyzickou sílu či psychickou 

nadřazenost. Podle Světové zdravotní organizace jsou do syndromu CAN zahrnuty 

tyto kategorie: 

o psychické a fyzické týrání

o sexuální zneužívání

o zanedbávání

o šikanování 

o systémové týrání

                                               
42 VANÍČKOVÁ, E.et kol.: Násilí v rodině – syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Portál : Praha, 1995, s. 8.

43 DUNOVSKÝ, J.; DYTRYCH, Z.; MATĚJČEK, Z.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Grada : Praha, 1995, s. 16.

44 WHO - World health organization. [on-line]. [citováno 23.3.2010]. Dostupný z WWW: http://www.who.int/en/.
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o sekundární viktimizace, nebo-li poškození

o Münchhausenův syndrom v zastoupení

     V České republice se syndromem CAN začali odborníci zabývat teprve v roce 

1990, kdy byla zavedena evidence případů tohoto syndromu45. Rok na to vstoupila 

v platnost Úmluva o právech dítěte a během 90. let rozvinuly svou aktivitu mnohé 

linky důvěry, krizová centra či neziskové organizace, které se na pomoc ohroženým 

dětem přímo zaměřují. Na stránkách WHO se uvádí, že syndromem CAN trpí v 

České republice 1 - 2 %, tedy 20 - 40 tisíc dětí, které jsou mladší 15 let, přičemž 

převažují případy týrání dětí, které jsou mladší 6 let. Následkem týrání či zanedbání 

péče u nás ročně zemře až padesát dětí.  

     Jako rizikové faktory týrání, zanedbávání a zneužívání uvádí WHO u dětí 

pohlaví, předčasnou vyspělost, nechtěné a nebo tělesně postižené dítě. Pro dospělé

agresory je charakteristický nízký věk, jedná-li se o osamělého vychovávajícího 

rodiče, nechtěné těhotenství, nedostačující rodičovské kompetence, osobní 

zkušenost s týráním v dětství, drogová závislost, nedostatečná předporodní péče, 

fyzická či psychická nemoc a problémy v partnerském vztahu. Pokud se jedná o 

komunitu a společnost, jenž dítě vystavuje týrání, může to být z důvodu 

nerespektování dětských práv, neuznávání hodnot nebo také jako důsledek 

organizovaného násilí.  

     V přílohách 8 - 18 se můžeme seznámit s výzkumem o sexuálním zneužíváním 

prováděným v únoru 2009, kterého se zúčastnilo 254 respondentů, přičemž 

dotazovaní byli rozděleni do dvou skupin podle věku na skupinu od 1 - 15 let a 15 -

30 a více let46. Ačkoli knihy většinou vypovídají o sexuálním obtěžování, které 

probíhá přímo v rodině, většina respondentů odpověděla, že v jejich případě se 

jednalo o cizí osobu, jenž byla pachatelem obtěžování, což mě na základě přečtené 

literatury a získaných informací překvapilo.    

                                               
45 WHO - The International Society for Prevention on Child Abuse and Neglect. [on-line]. [citováno 23.3.2010]. Dostupný z 

WWW: http://www.who.int/violenceprevention/about/participants/ispcan/en/.

46 Sexuální zneužívání a obtěžování. (výsledky průzkumu). [on-line]. [citováno 24.3.2010]. Dostupný z WWW: 

http://sexualni-zneuzivani-a-obtezovani-.vyplnto.cz.
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2. PRÁVA DÍTĚTE

     Až do dvacátého století se na děti nahlíželo jako na bytosti, jež jsou dospělým 

podřízené a jenž tudíž nedisponují žádnými právy a dětství samotné bylo vnímáno 

pouze jako krátká vývojová etapa v životě jedince. Ve 20. století však došlo k 

náhlému obratu, když bylo na celém světě podepsáno přes 80 smluv, jenž se, ať už 

přímo, či nepřímo týkaly dětí. A právě těmito momenty, jež se v našich dějinách 

udály, bych se ráda zabývala v následující kapitole.

2.1 Historický vývoj práv dítěte 

     První mezinárodní smlouva v oblasti práv dítěte se týkala potlačení obchodu s 

děvčaty a dospělými ženami a byla podepsána v roce 1921. Prvním uceleným 

dokumentem byla Deklarace práv dítěte, kterou sestavila Společnost národů v roce 

1924 v Ženevě47. V této Deklaraci byl vytyčen hlavní cíl, jímž byla snaha dát dětem 

to nejlepší a zabezpečit tak jejich základní potřeby. Významné pozornosti se 

právům dítěte dostalo po druhé světové válce, ale také díky  podmínkám v 

rozvojových zemích i v zemích kapitalistických. 11. prosince 1946 byl založen 

Dětský fond UNICEF a práva dítěte se řešila také ve Všeobecné deklaraci lidských 

práv OSN, která byla přijata 10. prosince 1948. 20. listopadu 1959 byla valným 

shromážděním OSN přijata Deklarace o právech dítěte, jenž navazovala a 

rozšiřovala Deklaraci práv dítěte z roku 1924. Tato deklarace vycházela zejména z 

předpokladu, že tělesná a duševní nezralost dítěte a neschopnost vést nezávislý 

život vyžaduje zvláštní záruky, péči a právní ochranu48. Dále stanovila rovnost bez 

rozdílu, právo dítěte na jméno a státní občanství, na sociální zabezpečení a pomoc a 

ochranu před všemi formami zanedbávání, krutosti a vykořisťování. 

     19. prosince 1966 byl sestaven a předložen k podpisu Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech, který navazoval a pokračoval v trendech 

vytyčených Všeobecnou deklarací lidských práv, byl však pro všechny smluvní 

                                               
47 ROMAN, D. (sestavil a přeložil) Práva dítěte. Nakladatelství.Olomouc : Olomouc, 1999, s. 30.

48 Tamtéž, s. 32.
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státy závazný. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

přijatý téhož roku přiznal rodině nejvyšší možnou ochranu jakožto přirozené a 

základní jednotce společnosti49. 

     Významným mezníkem mezinárodní spolupráce a ochrany práv dítěte se stala 

Úmluva o právech dítěte. Práce na jejím znění začaly v roce 1979 u příležitosti 

Mezinárodního roku dítěte a 20. výročí Deklarace o právech dítěte a podílela se na 

ní Komise pro lidská práva, delegáti členských zemí OSN a zástupci 

specializovaných orgánů jako Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky -

UNHCR, Mezinárodní organizace práce - ILO, Dětský fond OSN – UNICEF nebo 

Světová zdravotní organizace – WHO a řada dalších nevládních organizací. 

Hlavním cílem tohoto týmu bylo překlenout rozdíly mezi různými zeměmi s 

různým postavením a různou životní úrovní a zároveň zachovat jejich kulturní, 

společenské a náboženské odlišnosti. Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným 

shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a od té doby ji postupně ratifikovaly 

všechny státy světa (kromě USA a Somálska), a stala se tak nejšíře přijatou 

smlouvou o lidských právech v historii. Tento dokument se skládá z 54 článků, v 

nichž se snaží  přihlížet ke všem kulturním, náboženským, etnickým, politickým, 

ekonomickým a dalším odlišnostem mezi jednotlivými státy, národy a 

národnostními skupinami. Státy, které Úmluvu přijali, vzali na sebe tímto krokem 

povinnost zařadit práva v ní obsažená do legislativních norem ve svých zemích a 

kromě toho musí pravidelně podávat Výboru pro práva dětí OSN zprávy o postupu 

zavádění Úmluvy a o stavu dětí ve svých zemích. Proto je Úmluva o právech dítěte 

vnímána jako významný obrat v pojetí práv dítěte - děti se náhle stávají nositeli

práv v celém rozsahu, tedy základních lidských práv, práv občanských a 

politických, práv hospodářských, sociálních i kulturních, práv menšin a práva na 

spravedlivý soudní proces. Z objektů se děti stávají subjekty. 

     V České republice, ale také v ostatních zemích světa musí být veškeré zákony a 

právní předpisy v souladu s normami vyšší právní síly – ústavních zákonů a 

mezinárodních smluv. Ústavním zákonem České republiky je Listina základních 

práv a svobod, jenž byla schválena 9. ledna 1991 Federálním shromážděním 

ČSFR50 a která se právům dítěte věnuje v hlavě IV., nesoucí název Hospodářská, 

                                               
49 ROMAN, D. (sestavil a přeložil) Práva dítěte. Nakladatelství.Olomouc : Olomouc, 1999, s. 33.

50 Listina základních práv a svobod. [on-line]. [citováno 24.3.2010]. Dostupný z WWW:

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html.
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sociální a kulturní práva. O měsíc později byla u nás ratifikována Úmluva o právech 

dítěte, jíž je naše republika vázána a má přednost před zákonem. V únoru 1992 

ČSFR podepsala Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 

195051, podle níž má každý právo na respektování svého soukromého a rodinného 

života, obydlí a korespondence a muži a ženy, pokud jsou věkově způsobilí, mají 

právo uzavřít manželství a založit rodinu tak, jak stanovují vnitrostátní zákony. 

Kromě těchto všeobecných úmluv existuje také řada dokumentů Rady Evropy, 

kterými je Česká republika vázána a jejichž vyhlášky musí respektovat.  

     Velkou zásluhou v oblasti osvěty o právech dítěte byl v České republice 

Vzdělávací institut ochrany dětí. Ten se v letech 2002 - 2006 ve spolupráci např. s 

Linkou bezpečí či s nadací Naše dítě, podílel na organizování vzdělávacích 

seminářů a publikací, které měly s právy dítěte a se zněním Úmluvy o právech 

dítěte seznámit jak pedagogy na základních a středních školách, tak i děti a rodiče52. 

V souvislosti s tím byla v roce 2002 vydána kniha Dětská práva - Vím, co smím?, 

která se skládá z 20 volných pracovních listů, jenž mají děti seznámit s jejich právy 

a zároveň hravou formou vyzkoušet, co již o právech vědí. V příloze 17, 18 je 

zobrazeno několik listů z této publikace. V roce 2003 byly docentem Jiřím 

Kovaříkem připraveny publikace Práva jsou pro všechny a Poznej svá práva, 

svobody a povinnosti. První zmíněná kniha byla určena nižším ročníkům středních 

škol a učilišť, druhá - ilustrovaná Vladimírem Renčínem, se zaměřovala na studenty 

vyšších ročníků středních škol. I z této publikace naleznete ukázky v přílohách 19 a 

20. Kromě těchto publikací pořádal Vědecký institut mnoho odborných seminářů 

pro pedagogy a podílel se na tvorbě četných letáků - např. tvorba informačních 

letáků zaměřená na problematiku šikany, týrání dětí, zneužívání, rasismus a práva 

dítěte, které se měly stát součástí výuky o lidských právech na českých školách53. 

Nicméně následné výzkumy této instituce ukázaly, že i přes všestrannou osvětu je 

znalost práv u dětí velmi znepokojující - právní vědomí má u nich spíše podobu 

právního citu, který jsou schopny formulovat a rozvíjet teprve za podpory dospělé -

informovanější osoby54. Při výzkumu zaměřeném na možnosti využití publikace 

                                               
51 Czech Helsinki Committee. [on-line]. [citováno 24.3.2010]. Dostupný z WWW:  

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020107.

52 DětskáPráva.cz. [on-line]. [citováno 24.3.2010]. Dostupný z WWW: http://www.detskaprava.cz.

53 Tamtéž. 

54 Právní povědomí u školních dětí - pdf. [on-line]. [citováno 26.3.2010]. Dostupný z WWW: 

http://www.detskaprava.cz/soubory/pravni_povedomi_u_skolnich_deti.pdf.
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Vím, co smím se objevilo velké množství pedagogů, kteří jednotně odpovídaly, že 

na využívání publikace není v hodině dostatek času, popř. že publikací není na 

škole dost, a proto ji nevyužívají55. Proto je velmi problematické usilovat o 

rozšiřování povědomí o dětských právech mezi širokou veřejnost, pokud se šíření 

jejich znalosti nevěnují ani pedagogové na školách pro nedostatek času či materiálu.   

   

2.2 Úmluva o právech dítěte 

     Než budu kompletně charakterizovat Úmluvu o právech dítěte, považuji za 

důležité zmínit, proč je tento dokument označován jako úmluva nikoli smlouva. 

Smlouva je definována jako forma cílené dohody, skrze kterou vznikají právní 

závazky mezi jejími jednotlivými stranami. Smlouva může mít podobu protokolu, 

charty, statutu či úmluvy, která se používá právě především ve spojení s lidskými 

právy. Úmluva nezahrnuje pouze určitý morální závazek, ale především je právně 

závazná. Jedinečnost tohoto dokumentu tkví zejména v tom, že je nejšířeji 

ratifikovanou smlouvou o lidských právech v dějinách a zároveň prvním právním 

nástrojem v oblasti práva, jež zahrnuje občanská a politická práva dětí, společně 

s právy hospodářskými, sociálními a kulturními. Díky tomu se odlišují od 

předcházejících dokumentů, které vnímaly lidská práva odděleně a tudíž právem 

stojí nad všemi ostatními.

     Jak už jsem se zmínila, Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným 

shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a od této doby ji postupně ratifikovaly,

kromě dvou, všechny státy světa. Tyto smluvní státy jsou od chvíle ratifikace 

morálně i právně povinni podporovat uskutečňování práv dítěte, jež jsou obsahem 

Úmluvy a to skrze přijímání správních, zákonných, soudních a mnoha jiných 

opatření. To ovšem mnohdy znamená rozsáhlou změnu zákonů a předpisů, institucí 

i programů států, jichž se Úmluva o právech dítěte týká, a proto je v každé zemi 

důležitá patřičná politická vůle a prostředky, díky nimž mohou být děti se svými 

                                               
55 Zpráva slabikář - pdf. [on-line]. [citováno 26.3.2010]. Dostupný z WWW:

http://www.detskaprava.cz/soubory/zprava_slabikar.pdf.
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právy seznamovány56. Česká republika podepsala Úmluvu 30. září 1990 a 6. února 

1991 vstoupila v naší zemi v platnost. Podle Ústavy ČR je právní sílá tohoto 

dokumentu silnější než-li zákony57, přesto přijímáme, tak jako některé další země, 

Úmluvu s určitými výhradami – konkrétně se jedná o právo dítěte znát své rodiče. 

U nás je to možné pouze v případě, že nedošlo k trvalému osvojení nebo k umělému 

oplodnění58. Pokud určitý stát smlouvu přijal a ratifikoval, zavazuje se k tomu, že 

bude v největší možné míře uskutečňovat uvedená práva. Nemá-li prostředky 

k jejímu stoprocentnímu naplnění, je Úmluvou dostatečně motivován k dodržování 

vzniklých závazků skrze finanční dary.

     Na základě článku 4359 byl zřízen Výbor pro práva dítěte, jehož úkolem je 

kontrolovat, zda a jakým způsobem smluvní státy Úmluvy plní své závazky vůči ní. 

Výbor byl založen v roce 1991 a skládá se z deseti odborníků pocházejících 

z nevládních a mezivládních organizací, jenž mají zkušenosti z oblastí 

mezinárodního práva a lidských práv, vzdělávání, žurnalistiky, kriminality mládeže, 

lékařství nebo sociální práce. Členové Výboru jsou voleni na dobu čtyř let 

prostřednictvím tajného hlasování ze seznamu osob, který byl navržen smluvními 

státy. Při hlasování se dbá na to, aby byly spravedlivě zastoupeny jednotlivé 

zeměpisné oblasti a právní systémy60. Tento výbor se schází třikrát ročně na 

čtyřtýdenních setkáních ve Středisku pro lidská práva OSN v Ženevě. Aby mohl 

Výbor důkladně kontrolovat, jak státy, jež podepsaly Úmluvu o právech dítěte, plní 

závazky, předkládají mu každých pět let zprávy o opatřeních, která přijaly a o 

pokroku, jehož bylo za uplynulé období dosaženo61. Součástí zprávy jsou priority a 

cíle, kterých chtějí dané státy v budoucnu dosáhnout a příslušné právní normy a 

statistické údaje. Po prostudování odevzdaných zpráv Výborem následuje setkání se 

zástupci smluvních států a společné projednání zprávy a diskuze o přijetí kroků, jež 

jsou nezbytné k překonání nedostatků. Často se setkání účastní také třetí strana, 

kterou tvoří zástupci veřejnosti daného státu.

     Kromě Výboru pro práva dítěte jsou i další orgány, jež sledují nebo přímo 

přispívají k rozvoji práv dítěte v oblasti, na níž se specializují. Jedná se např. o 

                                               
56 Úmluva o právech dítěte. Aries. Ostrava, 1994. Část II.

57 ROMAN, D. (sestavil a přeložil) Práva dítěte. Nakladatelství.Olomouc : Olomouc, 1999, s. 12.

58 Tamtéž, s. 12.

59 Úmluva o právech dítěte. Aries. Ostrava, 1994. Část II.

60 ROMAN, D. (sestavil a přeložil) Práva dítěte. Nakladatelství.Olomouc : Olomouc, 1999, s. 15.

61 DětskáPráva.cz. [on-line]. [citováno 24.3.2010]. Dostupný z WWW: http://www.detskaprava.cz/.
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Výbor pro lidská práva, Výbor pro ekonomická, sociální a kulturní práva, Výbor 

pro odstranění rasové diskriminace, Výbor pro odstranění diskriminace žen, Výbor 

proti mučení, Komise pro lidská práva nebo také Subkomise pro prevenci 

diskriminace a ochranu menšin, pod níž spadá Pracovní skupina pro současné formy 

nevolnictví62. 

     Ačkoli se zdá přijetí Úmluvy o právech dítěte – vzhledem k tomu, jakým 

způsobem dohlíží na dodržování lidských práv, samozřejmé, pro mnoho zemí to 

znamenalo vypracování a novelizaci celé řady zákonů, týkajících se státu, včlenění 

principů Úmluvy do vlastních ústav či školských osnov – proto se s možnostmi její 

aplikace museli seznámit jak politikové, právníci, soudci, učitelé, sociální 

pracovníci či celá zainteresovaná společnost, díky čemuž došlo ve světě k četným 

změnám. V Kostarice byl tak např. schválen zákon o menšinách, Indonéská vláda 

navýšila rozpočet na lékařskou pomoc matkám s dětmi a založila Institut na ochranu 

dětí a v Nepálu zapracovali do své zprávy pro Výbor názory dětí63.

     Nesmím zapomenout zmínit, že podle článku 46 a 4764 státy mohou Úmluvu 

ratifikovat nebo k ní přistoupit. Ratifikace se přitom skládá ze dvou kroků – souhlas 

daného státního orgánu, u nás se to týká obou komor Parlamentu a prezidenta 

republiky s předsedou vlády, s přijetím všech smluvních závazků. Druhým krokem 

je uložení ratifikační listiny u generálního tajemníka OSN, o které se stará vláda 

daného státu, popř. ministerstvo zahraničí. Přistoupení se od ratifikace liší tím, že jí 

nepředchází podpisový akt. Úmluva o právech dítěte nabývá své účinnosti poté, co 

uplyne 30. den od uložení ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení u generálního 

tajemníka65.

     Zavedení Úmluvy o právech dítěte do právního systému ČR s sebou nepřineslo 

nutnost vážnějšího zásahu do stávajícího systému právní ochrany dětí a mládeže i 

přesto však z jejího přijetí vyvstalo několik problémů, kterým je zapotřebí se více 

věnovat. Jedná se o následující66:

                                               
62 DětskáPráva.cz. [on-line]. [citováno 24.3.2010]. Dostupný z WWW: http://www.detskaprava.cz/.

63 Tamtéž. 

64 Úmluva o právech dítěte. Aries. Ostrava, 1994, článek 46, 47.

65 Tamtéž. 

66 DětskáPráva.cz. [on-line]. [citováno 24.3.2010]. Dostupný z WWW: http://www.detskaprava.cz/.  
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1. Věnovat větší pozornost negativnímu vlivu životního prostředí na zdraví 

dětí a účinnějšími  legislativními prostředky podporovat jejich zdravou 

výživu, dbát na důsledné očkování a prevenci dětské úrazovosti

2. Cíleně řešit problém národnostních menšin, zejména romské minority

3. Věnovat se problému týrání, zanedbávání a sexuálního zneužívání dětí, 

včetně komerčního sexuálního zneužívání, dětské pornografii, prostituci a 

obchodu s dětmi

4. Řešit problém dětské kriminality a problémy s tím souvisejícím, dětskou

narkomanii a  alkoholismus 

5. Zabránit nebezpečí vyššího výskytu sexuálně přenosných nemocí a 

HIV/AIDS, který České republice hrozí.

2.3 Základní principy Úmluvy o právech dítěte

     Úmluva o právech dítěte je tvořena čtyřmi základními principy, které celkově 

ulehčují pochopení celého dokumentu. Tyto principy jsou formulovány v článcích 

2, 3, 6 a 12 první části. Patří sem zákaz diskriminace, nejlepší zájem dítěte, právo na 

život, přežití a rozvoj dítěte a názor dítěte. 

     Zákaz diskriminace zavazuje smluvní státy, aby umožnili všem dětem čerpat ze 

svých práv, které Úmluva zahrnuje a zároveň, že tato práva nebudou nikomu 

odepřena. Všechny děti si jsou rovny bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, 

náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ, 

majetek, tělesnou nebo duševní nezpůsobilost, rod a jiné postavení dítěte či jeho 

rodičů, popř. zákonných zástupců. Ustanovení zahrnuje také rovnost příležitostí – u 

dívek, chlapců, uprchlických dětí, dětí cizinců, dětí národnostních a etnických 

menšin a u handicapovaných dětí67. 

     Dále musí státy zajistit, aby se za každé situace, týkající se dětí, přihlíželo 

k jejich nejlepším zájmům – to se týká všech státních orgánů, parlamentu, soudů, 

                                               
67 Úmluva o právech dítěte. Aries. Ostrava, 1994. Článek 2.
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správních úřadů, samosprávných orgánů, veřejných i soukromých sociálních ústavů, 

škol apod.68

     Část Úmluvy zahrnující právo na život formuluje také právo na přežití a rozvoj, 

který má být zajištěn v největší možné míře – zahrnuje jak fyzický, tak i duševní, 

citový, sociální a kulturní rozvoj, nevyjímaje rozvoj poznání69.  

     A nakonec je v článku 12 vyjádřeno, že děti mají právo se svobodně vyjadřovat 

k věcem, které se jich přímo dotýkají a jejich názorům musí být věnována 

pozornost, jenž odpovídá jejich věku a úrovni. 

2.4 Členění Úmluvy o právech dítěte

     Úmluva o právech dítěte se skládá z Preambule a tří částí, které zahrnují hmotná 

ustanovení, uskutečňování a monitoring a závěrečná ustanovení, jenž celkem 

zaujímají 54 článků. Obecně lze dokument rozdělit do následujících okruhů70:

I. Obecné principy

II. Hmotná ustanovení

 občanská práva a svobody

 rodinné prostředí a vedení dítěte

 základní zdravotní a sociální péče o dítě  

 výchova a vzdělávání, volný čas a rekreace

 zvláštní ochranná opatření => v situacích ozbrojených konfliktů; v 

situacích, kdy se děti dostávají do rozporu se zákonem; v situacích 

vykořisťování; v situacích, kdy dítě přísluší k menšině nebo 

domorodému obyvatelstvu 

III. Uskutečňování a monitoring

IV. Výzva

                                               
68 Úmluva o právech dítěte. Aries. Ostrava, 1994, článek 3.

69 Tamtéž, článek 6.

70 Tamtéž, článek 6.
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     Obecné principy, které Úmluva charakterizuje v článcích 2, 3, 6 a 12 I. části, 

jsem již zmínila v kapitole 5.1. Hmotná ustanovení tvoří vlastní obsah Úmluvy a 

zahrnují i obecné principy. Procesní ustanovení, která následují, se zabývají tím, jak 

hmotná ustanovení co nejlépe naplnit. 

     V rámci občanských práv a svobod je uvedeno, že každé dítě má od narození 

právo na jméno a státní příslušnost, na svobodu projevu, myšlení, svědomí a 

náboženské vyznání, které je v souladu s rodičovským vedením. Dále mají děti 

právo se sdružovat, být chráněny před zasahováním do svého soukromí, žádné dítě 

nesmí být podrobeno mučení či jinému krutému nebo ponižujícímu zacházení. Trest 

smrti a doživotní vězení je u osob mladších 18 let zakázáno71. 

     V další části, která je věnována rodinnému prostředí dítěte, se uvádí, že státy 

musí respektovat práva a odpovědnost rodičů a umožnit jim, aby vedli dítě dle jeho 

rozvíjejících se schopností. Děti by neměly být odloučeny od svých rodičů, 

výjimkou však jsou případy, kdy je odloučení v jejich nejlepším zájmu. Rodiče jsou 

povinni zajistit dítěti životní standard, v čemž je musí podporovat stát. Stát naopak 

musí předcházet únosům dítěte a jeho držení v zahraničí rodičem, či jinou osobou, 

chránit jej před zneužíváním a zanedbáváním72. 

     Podle oblasti, která se věnuje zdravotní a sociální péči, má každé dítě právo na 

život a jeho rozvoj, na nejvyšší možnou úroveň zdravotní péče, veřejnou zdravotní 

výchovu a samotný stát se musí podílet na snižování dětské úmrtnosti. Dítě s 

handicapem má právo na zvláštní zacházení, vzdělání a péči73. 

     Dále je v Úmluvě uvedeno, že stát musí zajistit povinné a bezplatné základní 

vzdělání, přičemž cíle výchovy musí být slučitelné s rozvojem osobnosti dítěte a s 

jeho fyzickými a psychickými schopnostmi. Tato výchova musí podporovat úctu k 

rodičům, kulturní totožnost, jazyk a hodnoty a měla by dítě připravovat na 

odpovědný život ve společnosti. Kromě toho mají děti právo na volný čas, rekreaci 

a dostatek kulturních aktivit74. 

     Zvláštní ochranná opatření se týkají situací ozbrojených konfliktů, případů, kdy 

se děti dostávají do rozporu se zákonem, jsou oběťmi vykořisťování a situací, kdy 

dítě přísluší k menšině nebo domorodému obyvatelstvu. V takových případech se 

                                               
71 Úmluva o právech dítěte. Aries. Ostrava, 1994, článek 7, 8, 13, 14, 15, 16, 37.

72 Tamtéž, článek 9, 10, 20, 21, 11, 31-36, 25. 

73 Tamtéž, článek 6, 24, 23, 26, 27.

74 Tamtéž, článek 28, 9, 30, 31.
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smluvní stát musí zaručit, že se děti mladší 15 let nezúčastní bojových akcí a 

nebude ani povoláno do ozbrojených sil a v případě, že se dítě dostane do rozporu 

se zákonem, s ním musí být zacházeno tak, aby byla zachována jeho důstojnost. 

Dítě musí být ze strany státu chráněno před ekonomickým vykořisťováním a prací, 

která by ohrožovala jeho zdraví, vzdělání a rozvoj, dále před používáním narkotik, 

psychotropních látek, před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním. Děti 

menšinových společenství mají právo na vlastní kulturu, náboženství a jazyk75.

     Úkolem sledovat a kontrolovat, jak jsou principy Úmluvy naplňovány, je 

pověřen již zmíněný Výbor pro práva dítěte. Výzvou v rámci Úmluvy o právech 

dítěte rozumíme apel na zapojení společenství, rodin, nevládních organizací a dětí 

při uvádění obecných právních ustanovení do našeho života. Od počátků jejího 

zavedení totiž bylo důležité, aby byl tento dokument vnímán a přijímán politikami a 

ústavami národů celého světa. 

2.5 Obsah Úmluvy o právech dítěte

     Obsah Úmluvy o právech dítěte lze rozdělit do následujících oblastí, dle toho, 

čím se dané články dokumentu zabývají76:

Preambule

Část I. Ustanovení hmotná

 Čl. 1. Definice dítěte

 Čl. 2. Zákaz diskriminace

 Čl. 3. Přednost zájmů dítěte

 Čl. 4. Výkon práv

 Čl. 5. Vedení dítěte a rozvoj jeho schopností

 Čl. 6. Zachování života a rozvoj dítěte

 Čl. 7. Jméno a státní příslušnost

 Čl. 8. Ochrana totožnosti

                                               
75 Úmluva o právech dítěte. Aries. Ostrava, 1994, článek 38, 39, 22, 40, 32, 33, 34, 35.

76 Tamtéž, článek 38, 39, 22, 40, 32, 33, 34, 35. 
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 Čl. 9. Odloučení od rodičů

 Čl. 10. Spojování rodiny

 Čl. 11. Nezákonné přesídlování a nenavracení

 Čl. 12. Názor dítěte

 Čl. 13. Svoboda projevu

 Čl. 14. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání 

 Čl. 15. Svoboda sdružování

 Čl. 16. Ochrana soukromí

 Čl. 17. Přístup ke vhodným informacím

 Čl. 18. Odpovědnost rodičů

 Čl. 19. Ochrana před zneužíváním a zanedbáváním

 Čl. 20. Ochrana dítěte bez rodiny

 Čl. 21. Adopce

 Čl. 22. Uprchlické děti

 Čl. 23. Postižené děti

 Čl. 24. Zdraví a zdravotnické služby

 Čl. 25. Pravidelná kontrola umístění

 Čl. 26. Sociální zabezpečení

 Čl. 27. Životní úroveň

 Čl. 28. Vzdělání

 Čl. 29. Cíle výchovy

 Čl. 30. Děti menšin nebo domorodé populace

 Čl. 31. Volný čas, rekreace a kulturní činnost

 Čl. 32. Dětská práce

 Čl. 33. Nezákonné užívání drog

 Čl. 34. Sexuální zneužívání

 Čl. 35. Prodej, obchodování a únosy

 Čl. 36. Ostatní formy vykořisťování

 Čl. 37. Mučení a zbavování svobody

 Čl. 38. Ozbrojený konflikt

 Čl. 39. Zotavovací péče

 Čl. 40. Výkon spravedlnosti pro mladistvé
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 Čl. 41. Respektování vyšších standardů

Část II. Uskutečňování a monitoring

Část III. Závěrečná ustanovení

     Preambule představuje jakési zamyšlení nad dětskou zranitelností, která je 

opravňuje k potřebě zvláštní péče a ochrany, kladoucí důraz na základní péči a 

ochrannou odpovědnost rodiny. Zároveň potvrzuje nutnost právní ochrany dítěte 

před i po narození, potřebu úcty k jeho kulturním hodnotám a důležitost 

mezinárodní spolupráce pro zabezpečování práv dítěte. Důležitou částí Preambule 

je také odvolání na základní principy Organizace spojených národů a na ustanovení 

Charty OSN, Všeobecné deklarace lidských práv, Deklarace práv dítěte, 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Paktu o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech či dokumentů odborných organizací a 

mezinárodních organizací zabývajících se péčí o dětské blaho77.

     Jednotlivé články Úmluvy o právech dítěte jsem již v podstatě zmínila v rámci 

její kompletní charakteristiky. Nicméně bych ještě ráda shrnula hlavní myšlenky 

jednotlivých článků. Půjdu-li postupně od 1. článku, věnujícího se základní definici 

dítěte, musím zmínit, že Úmluva dítětem myslí osobu mladší 18 let, avšak bere v 

úvahu i možnost, že dítě bude státem zplnoletěno dříve78. Veškerá práva, která jsou 

v dokumentu uvedena, se týkají všech dětí bez výjimky a stát se zároveň zavazuje 

chránit je před jakýmikoli známkami diskriminace79. Ať už stát nebo lidé v okolí 

dítěte přijmou jakákoli rozhodnutí, vždy musí zohledňovat jeho zájmy. V případě, 

že by je rodina nemohla zajistit, je stát povinen ji zastoupit a učinit vše pro naplnění 

práv obsažených v Úmluvě80. Jelikož rodina je primární jednotkou v životě dítěte a 

výchozím bodem jeho socializace, musí příslušná země respektovat práva a 

odpovědnost rodičů či širších příbuzných, jenž dítě vedou způsobem, jenž nejlépe 

odpovídá rozvoji jeho schopností81. V dokumentu je dále obsažen článek o právu 

dítěte na život82, jméno, státní příslušnost – které musí stát respektovat, příp.

                                               
77 Úmluva o právech dítěte. Aries. Ostrava, 1994. Preambule. 

78 Tamtéž , článek 1. 

79 Tamtéž, článek 2.

80 Tamtéž, článek 3, 4.

81 Tamtéž, článek 5, 18.

82 Tamtéž, článek 6.
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obnovit83 a v mezích možností právo znát své rodiče a možnost klást si nárok na 

jejich péči84. Nachází-li se rodinní příslušníci v jiné než rodné zemi, jej jejich 

právem ji opustit, aby došlo k opětnému spojení či udržení vzájemných vztahů, 

zároveň stát musí bojovat proti únosům či držení dítěte v zahraničí dospělou 

osobou, ať už se jedná o rodiče nebo jinou, třetí osobu85. Dle článku 12, 13, 14, 15 a 

16 má dítě právo na svůj názor, možnost jej vyjadřovat, rozšiřovat informace bez 

ohledu na hranice, právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženské vyznání – jež je 

usměrňováno rodiči, právo se sdružovat či vytvářet sdružení, právo na ochranu 

svého soukromí, rodiny, domova a korespondence86. Je důležitým úkolem státu 

zpřístupnit dětem informace a materiál z rozmanitých zdrojů, o něž se zajímají, 

podporovat sdělovací prostředky v šíření aktuálních informací, které jsou pro 

mládež společensky i kulturně užitečné, dále je musí chránit před všemi formami 

špatného zacházení ze strany rodičů či jiných osob, jež zodpovídají za jeho péči a 

musí se postarat o dítě zbavené rodinného prostředí a zajistit mu přiměřenou 

náhradní rodinnou péči87. 

     V článku 21 se Úmluva zabývá adopcí dítěte. Hlavní myšlenkou tohoto odstavce 

je opět nejlepší zájem dítěte – týká se pouze zemí, v nichž je adopce povolena a 

musí být vykonána pouze za souhlasu příslušných orgánů, jež zaručují nejvyšší 

blaho dítěte. Zájem dítěte je respektován i v případě, jedná-li se o uprchlické dítě88, 

či dítě, které o statut uprchlíka usiluje. Stát je povinen spolupracovat s příslušnými 

organizacemi, aby mu poskytl patřičnou ochranu a pomoc. Kromě uprchlických dětí 

se Úmluva zabývá též dětmi postiženými, kterým připisuje nárok na speciální péči, 

vzdělávání a profesionální přípravu89. Podle Úmluvy o právech dítěte mají 

mladiství nárok na odpovídající zdravotnickou péči – stát se zároveň zavazuje 

snižovat úmrtnost dětí a podporovat mezinárodní spolupráci, jenž by dětem 

zpřístupňovala účinné zdravotnické služby90. Dítě umístěné do péče, ochrany nebo 

léčby má právo být pravidelně kontrolováno91, dále má právo na výhody sociálního 

                                               
83 Úmluva o právech dítěte. Aries. Ostrava, 1994, článek 7, 8.

84 Tamtéž, článek 9.

85 Tamtéž, článek 10, 11. 

86 Tamtéž, článek 12, 13, 14, 15, 16. 

87 Tamtéž, článek 17, 19, 20.

88 Tamtéž, článek 22.

89 Tamtéž, článek 23. 

90 Tamtéž, článek 24.

91 Tamtéž, článek 25.
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zabezpečení a pojištění92, právo na životní úroveň, jenž odpovídá jeho fyzickému, 

mentálnímu, duševnímu, morálnímu a sociálnímu rozvoji93, právo na vzdělání, 

přičemž stát musí dítěti zajistit bezplatné základní vzdělání, podporovat rozmanité 

formy středoškolského vzdělávání a vysokoškolské vzdělání zpřístupnit na základě 

míry schopností studentů94. Veškerá výchova dítěte musí v celém svém rozsahu 

směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, fyzických a psychických 

schopností, musí jej připravovat na aktivní dospělý život ve společnosti, podporovat 

jeho úctu k rodičům, ke své kulturní totožnosti, jazyku, hodnotám a svému 

původu95. Děti menšinových společenství či domorodých obyvatel mají též právo 

těšit se vlastní kultuře, vyznávat svou víru a užívat svůj vlastní jazyk96. Ačkoliv se 

trávení volného času dle uvážení dítěte zdá jako samozřejmost, i tuto sféru života 

dětí Úmluva zmiňuje a to v té formě, že dítě má právo na volný čas, stejně jako hrát 

si a účastnit se kulturních a uměleckých činností. Na druhou stranu je povinností 

státu dítě uchránit před prací, jež jej ohrožuje na jeho zdraví, vzdělání nebo vývoji –

každá země zvlášť si stanovuje minimální věk dítěte pro vstup do zaměstnání97.

      Článek 33 opravňuje děti k ochraně před užíváním narkotik a psychotropních 

látek a k ochraně před jejich využíváním k výrobě těchto látek nebo obchodování s 

nimi, stejně jako nesmí být dítě zneužíváno v rámci sexuálního vykořisťování, 

zahrnující prostituci či pornografii98. V rámci Úmluvy se každá smluvní strana 

zavazuje, že ochrání děti před prodejem, obchodováním a jejich únosy, před všemi 

formami vykořisťování – které již nejsou zmíněny v předcházejících článcích99. 

Zároveň se snaží zabránit, aby byly děti podrobeny mučení, krutému zacházení a 

trestům, nezákonnému věznění či zbavování svobody. V případě, že dítě starší 18 

let bude zbaveno svobody, musí být umístěno odděleně od dospělých a s výjimkou 

výjimečných situací mu musí být umožněno udržovat písemný či přímý styk se 

svou rodinou100. Jak už jsem se v předcházejících kapitolách zmínila – Úmluva o 

právech dítěte upravuje také možnosti států povolat dítě do ozbrojených sil. 

                                               
92 Úmluva o právech dítěte. Aries. Ostrava, 1994, článek 26.

93 Tamtéž, článek 27.

94 Tamtéž, článek 28.

95 Tamtéž, článek 29.

96 Tamtéž, článek 30.

97 Tamtéž, článek 31, 32.

98 Tamtéž, článek 34.

99 Tamtéž, článek 35, 36.

100 Tamtéž, článek 37.
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Dokument dává svolení pouze k povolání dítěte staršího 15 let, stejně tak staré děti 

se mohou též zúčastnit bojových aktivit a během ozbrojených konfliktů se státy 

zavazují, že zajistí ochranu dětem, jež jsou konfliktem postižené. Dětským obětem 

ozbrojených konfliktů, mučení, zanedbávání, špatného zacházení či vykořisťování 

musí být státem poskytnuta odpovídající péče k dosažení jejich zotavení101. V 

článku 40 je pojednáváno o výkonu spravedlnosti pro dospělé – dítě, které se 

dostane do rozporu se zákonem má právo na důstojné a čestné zacházení, musí být 

brán ohled na jeho věk a především cíl – tím je opětovné začlenění do společnosti a 

pokud je to jen trochu možné, pak se vyhnout soudnímu jednání a umístění do 

nápravného zařízení. Během vyšetřování má  dítě právo na právní záruky. 

Posledním článkem I.části je nutnost respektovat vyšší standardy, což znamená, že 

kdekoli budou normy národního a mezinárodního práva zaručovat dítěti vyšší 

práva, než je uvedeno v Úmluvě o právech dítěte, musí být na ně brán ohled.   

     Ve II. a III. části je nejdůležitějším odstavcem ten, jenž určuje povinnost státu 

seznámit dospělé a děti s právy, které dokument obsahuje a  povinnost zpřístupnit 

své zprávy široké veřejnosti102. Články 43, 44 a 45 se věnují ustanovení Výboru pro 

práva dítěte – jeho pravomocem a povinnostem států vůči němu – této části se 

věnuji v kapitole 5. Aby bylo zajištěno účinné plnění Úmluvy a úspěšně 

podněcována mezinárodní spolupráce, mají zvláštní orgány OSN právo zúčastnit se 

jednání Výboru. Těmito orgány jsou Mezinárodní organizace práce, Světová 

zdravotnická organizace, Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu a Dětský 

fond OSN. 

     III. část se v článcích 46, 47 a 48 zmiňuje o možnosti všech států Úmluvu o 

právech dítěte podepsat, přičemž listiny o přístupu státu k Úmluvě a ratifikační 

listiny se následně ukládají u generálního tajemníka Spojených národů. Úmluva 

vstupuje v platnost 30. den od uložení 20. ratifikační listiny či listiny o přístupu a 

rozhodne-li se následně některý ze smluvních států o změně obsahu Úmluvy, má 

právo tuto změnu navrhnout a předložit generálnímu tajemníkovi. Tento návrh je 

následně předložen ostatním státům, jež rozhodují o jeho uznání nebo zamítnutí. 

Vstoupí-li změna v platnost, jsou jí vázáni pouze státy, které ji přijaly103.

                                               
101 Úmluva o právech dítěte. Aries. Ostrava, 1994, článek 38, 39.

102 Tamtéž, článek 42.

103 Tamtéž, článek 50.
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     Úmluva je dle znění článku 53 uložena u generálního tajemníka OSN, kde je 

uložen také původní text Úmluvy o právech dítěte v anglickém, arabském, čínském, 

francouzském, ruském a španělském znění – přičemž všechny tyto jazykové 

varianty mají stejnou platnost104.

                                               
104 Úmluva o právech dítěte. Aries. Ostrava, 1994, článek 53.
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3. ORGANIZACE OSN VZTAHUJÍCÍ SE K PRÁVŮM DÍTĚTE

     Jelikož Úmluva o právech dítěte byla přijata Organizací spojených národů, 

považuji za důležité charakterizovat i další organizace OSN, jenž se práv dítěte 

týkají. V první řadě se jedná o Dětský fond OSN - UNICEF, jež má za úkol chránit 

a zlepšovat životní podmínky dětí na celém světě, dále Mezinárodní organizaci 

práce, u níž se zmíním pouze o zákonu, který zasahuje proti nejhorším formám 

dětské práce, který se pojí s Úmluvou - s článkem 32 a poté bych chtěla 

charakterizovat Světovou zdravotnickou organizaci, jenž se již zasloužila o 

vymícení neštovic na celém světě, usiluje o eliminaci dětské mozkové obrny a vede 

kampaně, týkající se zdravé výživy či zákazu narkotických látek.

3.1 Dětský fond Organizace spojených národů 
(UNICEF)

     Dětský fond Organizace spojených národů byl založen v roce 1946, původně 

pod názvem Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations 

International Children’s Emergency Fund)105, jenž měl pomoci dětem, postiženým 

2. světovou válkou. V roce 1953 se UNICEF, již pod názvem United Nations 

Children’s Fund, stal trvalou součástí Organizace spojených národů, která se 

specializovala na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa. UNICEF je 

hlavní světovou organizací, jenž se zabývá ochranou a zlepšováním životních 

podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje, spolupracuje s vládami a 

komunitami ve 157 zemích světa, jimž poskytuje okamžitou humanitární pomoc a 

nabízí dlouhodobý rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí.

Zajímavostí je, že ačkoli UNICEF spadá pod OSN, tak veškeré programy na pomoc 

dětem jsou financovány z dobrovolných příspěvků a dárkového zboží s logem této 

organizace, nikoli z rozpočtu Organizace spojených národů. 

                                               
105 OSN Praha. [on-line]. [citováno 24.3.2010]. Dostupný z WWW: http://www.osn.cz/.
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     Dětský fond prosazuje opatření, jenž umožňuje dětem co nejlepší start do života, 

neboť předpokládá, že správná péče v raném věku je nejdůležitějším základem pro 

budoucnost člověka106. Dále se snaží podporovat vzdělávání dívek, zajišťuje 

prevenci v šíření HIV či AIDS a nabízí očkování dětí proti základním dětským 

nemocím, neboť za ochranou dětského života vidí především prevenci očkováním a 

dodáváním nutných doplňků k výživě, jako např. jód, vitaminy, železo apod., ale 

také ochranu mateřství a podporu kojení. Očkování proti šesti dětským smrtelným 

chorobám - spalničky, TBC, tetanus, záškrt, černý kašel a dětská obrna, pomohlo 

dožít se dospělosti stovkám milionů dětí a dětskou obrnu se již navíc díky 

programům očkování podařilo téměř vymýtit107.

     Kromě péče o zdraví, dostatečné vzdělání dívek i chlapců nebo zajištění přístupu 

k pitné vodě se UNICEF snaží budovat pro děti na celém světě bezpečné prostředí, 

ve kterém vyrůstají, pomáhá jim v krizových situacích a snaží se předcházet násilí, 

zneužívání a vykořisťování dětí108. Z těchto několika málo základních zásad vidíme, 

jak Úmluva o právech dítěte doplnila a podpořila činnost Dětského fondu, stejně 

jako UNICEF podpořil samotný vznik Úmluvy.  

     Pozitivní přijetí a postupná ratifikace Úmluvy o právech dítěte po celém světě 

přivedla UNICEF k definování širšího cíle své činnosti. Tímto cílem je, aby se 

dětská práva stala trvalými etickými principy a mezinárodními normami chování 

vůči dětem109.

3.2 Mezinárodní organizace práce (ILO)

     Mezinárodní organizace práce byla založena roku 1919 jako součást Versailleské 

smlouvy, jenž oficiálně ukončila první světovou válku mezi Centrálními mocnostmi 

a Státy dohody a která ustanovovala vznik Společnosti národů. Roku 1946 se tato 

                                               
106 Český výbor pro UNICEF. [on-line]. [citováno 24.3.2010]. Dostupný z WWW: http://www.unicef.cz/.

107 Tamtéž. 

108 Tamtéž.

109 Tamtéž.

http://www.unicef.cz/index.php?pg=2&id=47&zp=1
http://www.unicef.cz/index.php?pg=2&id=41&zp=1
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organizace stala prvním specializovaným orgánem, spadajícím pod OSN110. Sídlo 

má ve městě Ženeva.

     Mezinárodní organizace práce podporuje sociální spravedlnost pro všechny 

pracující lidi světa a zadává mezinárodní přístupy a programy, které napomáhají

zlepšení pracovních a životních podmínek. Nade všemi jinými organizacemi, jenž 

hájí zájmy pracujících, vyniká ILO právě tím, že názory zaměstnanců a 

zaměstnavatelů jsou pro ni stejně důležité, jako názory vlád jednotlivých států. To 

je důležité zejména při prosazování zákonů, jež zakazují dětskou práci. 

     Podle Mezinárodní organizace práce se pod termínem dětská práce skrývají 

všechny formy činnosti, jež vykonávají děti mladší 18 let, které jsou škodlivé pro 

jejich psychické zdraví a vývoj a brání jim ve školní docházce a to vše bez ohledu 

na to, zda za vykonanou práci získávají mzdu, či nikoli111. Mezi pracující děti, které 

se ILO snaží ochránit, patří i ty, jenž pečují o své sourozence, obhospodařují pole a 

dobytek nebo pracují v rodinné řemeslné dílně, zkrátka jakákoli činnost, která jim 

brání ve školní docházce. Mezi nejhorší formy dětské práce se řadí ty, jenž ohrožují 

jejich bezpečnost, zdraví a morální vývoj, tedy např. těžba, otroctví, prostituce a 

obchod s drogami.

     To, že zde zmiňuji Mezinárodní organizaci práce dokazuje, že i organizace, která 

upravuje podmínky zaměstnavatelů a jejich zaměstnancům po celém světě, může 

bojovat i za lepší podmínky pro děti, že se může zajímat o jejich vzdělání a zdraví, 

které je v případech nejhorších forem dětské práce vážně poškozováno.

  

3.3 Světová zdravotnická organizace (WHO)

     Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation) se sídlem v 

Ženevě byla založena 7. dubna 1948 jako agentura Organizace spojených národů a 

jejím úkolem je dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví. Hlavní úloha tkví v 

likvidaci nemocí, zejména základních infekčních nemocí jako jsou SARS, malárie 

                                               
110 International Labour Organization. [on-line]. [citováno 24.3.2010]. Dostupný z WWW: http://www.ilo.org/global/lang--

en/index.htm.

111 Tamtéž.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
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nebo AIDS, u nichž monitoruje průběh a jejich šíření a podílí se na likvidaci těchto 

nemocí, díky vývoji a distribuci vakcín. V minulosti se WHO zasloužila o vymícení 

pravých neštovic, v současnosti usiluje o eliminaci dětské mozkové obrny112. 

     Kromě výše zmíněných projektů pořádá Světová zdravotnická organizace 

kampaně např. na  zvýšení konzumace zeleniny či snížení konzumace tabáku. Dále 

zodpovídá za konvence o narkotických drogách a psychotropních látkách a pracuje 

na vydání vědeckého a medicínského hodnocení psychoaktivních drog, přičemž 

zároveň musí doporučit, jak má být jejich užívání regulováno, což opět souvis s 

Úmluvou o právech dítěte, konkrétně s článkem 33 o nezákonném užívání drog. 

                                               
112 WHO - World health organization. [on-line]. [citováno 23.3.2010]. Dostupný z WWW: http://www.who.int/en/.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelenina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%A1k


- 39 -

ZÁVĚR

     Ve své práci jsem se snažila splnit cíl, za který jsem si vytyčila seznámení s 

obsahem Úmluvy o právech dítěte. Než jsem však k tomuto kroku přikročila, bylo 

zapotřebí, abych vás dostatečně seznámila s postavením dítěte ve společnosti, s 

historickým vývojem práv dítěte ve světě a s přístupem České republiky k Úmluvě 

o právech dítěte. 

     Ať se chceme z jakéhokoli pohledu zabývat dítětem, je vždy důležité, nejprve si 

vytyčit, koho za dítě považujeme. Pro rodiče budeme dětmi vždy, ať je nám sedm 

nebo třicet let, pro učitele jsme dětmi do té doby, dokud za nás zodpovídají a mají 

na starost naše vzdělávání a pro právní dokumenty? Pro ty naše dětství končí 18.

narozeninami. Kromě definice dítěte jsem se však v úvodu práce zabývala též 

rodičovstvím a základními aspekty jejich starosti, kam patří fyzická péče - téměř 

shodná s pyramidou potřeb A. Maslowa, sociální rozvoj dítěte a jeho finanční 

podpora. Poukázala jsem na historické modely rodiny a současnou rodinu, která 

může být úplná - tedy s oběma rodiči a nebo neúplná. Ve spojení s rodinou se pojí 

též její funkce, kterými jsou reprodukce a šíření kultury a všeobecně platných 

hodnot, které má dítě možnost získat pouze zde, ve své primární sociální skupině, 

jenž zajišťuje jeho prvotní začleňování do společnosti. Ačkoli by se o české rodině

dalo napsat mnoho stránek, kapitol, ba i knih, v posledních desetiletích  se objevují 

výsledky výzkumů a publikace - viz Sullerotová113, jenž se zabývají krizí rodiny. 

Jako jistý trend je uváděna vzrůstající samostatnost žen, které nejen, že si chtějí bez 

omezování budovat kariéru, ale i v době, kdy čekají své první dítě, nepřemýšlejí o 

uzavření manželství - které je u nás vnímáno jako základ rodiny, čímž dochází k 

oslabování tradičního modelu společnosti.

     Po úvodním seznámení s charakteristikou dítěte a rodiny a jejich vzájemnými 

interakcemi následuje část věnující se české legislativě - konkrétně českému

rodinnému právu, sociálně-právní a trestněprávní ochraně dítěte. Naše rodinné

právo, které je náplní druhé kapitoly, je postaveno na principu rovnosti subjektů, 

principu blaha, vzájemné pomoci mezi členy jedné rodiny, monogamii, jak jsem již 

výše uvedla - na principu manželství a na zásadě rozlučitelnosti takového 

manželství. Rozlučitelnost - nebo-li zánik manželství může proběhnout třemi 

                                               
113 SULLERTOVÁ, E. Krize rodiny. Karolinum : Praha, 1998. ISBN 80-7184-647-3.
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způsoby - i o těch se zmiňuji v rámci své práce. Jedná se o rozvod sporný, nesporný 

a ztížený. V kapitole věnující se sociálně-právní ochraně dítěte jsem se snažila 

zaměřit pouze na ústavní výchovu, u trestněprávní ochrany dítěte se zaměřuji na 

syndrom CAN, který jsem doplnila přehlednými grafy, znázorňující průměrný věk 

obětí sexuálního zneužívání, či přehled míst, na kterých k obtěžování došlo. 

     Stěžejním bodem mé práce bylo seznámení s obsahem Úmluvy o právech dítěte, 

ale jelikož studuji obor učitelství pro druhý stupeň ZŠ, zajímalo mne též, jak je to se 

znalostí a výukou práv u dětí na českých školách. Nemůžeme se totiž divit, že jsou 

práva dětí porušována, když naše společnost ani pořádně neví, co je obsahem 

Deklarace o právech dítěte, Úmluvy, či jiných dokumentů. V této části pro mne 

byly velkým zdrojem informací zejména internetové stránky nadace Naše dítě, jenž 

je autorem mnoha publikací, informačních programů a letáků, které mají jak 

pedagogy, tak i žáky základních a středních škol seznámit s jejich právy a 

povinnostmi. 

     Během studování výzkumů, které organizoval Vědecký institut ochrany dětí mě 

zaskočilo, jak málo je na školách rozvíjena znalost lidských práv a dokumentů. 

Problémem ve většině případů bylo, že na školách je nedostatek materiálů k výuce, 

popř. času, který by se této problematice věnoval. Ze zkušeností studentů ve svém 

okolí však vím, že i běžná výuka se dá přizpůsobit tak, aby se děti nejen teoreticky 

poučily, ale též si hravou formou vyzkoušely osvojené dovednosti. V souvislosti s 

výukou práv na školách mne oslovily právě publikace vydané nadací Naše dítě -

jsou barevně zpracované, text děti přímo oslovuje, nutí je ke spolupráci se 

spolužáky i s pedagogem a k výkonu během hodiny, jehož výsledkem je získání 

právního povědomí. Věřím, že s těmito publikacemi nemůže být výuka práv dětí 

problémem, je však zapotřebí tyto a jim podobné materiály školám poskytnout, 

popř. umožnit, aby se s nimi učitelé alespoň seznámili a dokázali podle nich 

pracovat.       

     Samozřejmě, že kromě nadací či neziskových organizací má velkou zásluhu na

propagování práv dítěte zejména Organizace spojených národů, jenž dlouhodobě 

usilovala o vydání dokumentu, jenž by tak jako Úmluva o právech dítěte, zahrnoval 

všechny oblasti lidských práv. To je také důvod, proč se OSN věnuji v rámci 

historie práv dítěte, tak i v závěru práce, která nám charakterizuje pod ní spadající 

organizace - UNICEF, WHO a ILO a těmi také završuji svou bakalářskou práci.    
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ANOTACE

Postavení dítěte ve společnosti

Cílem bakalářské práce je charakterizovat a interpretovat Úmluvu o právech dítěte, 

coby stěžejního dokumentu, jenž vznikl na ochranu a podporu dětí po celém světě 

bez ohledu na rasu či jejich vyznání. V souvislosti s tímto dokumentem je v úvodu 

zpracována též charakteristika českého rodinného práva a historie práv dítěte, 

kterou je nezbytné znát, chceme-li pochopit, proč je přijetí Úmluvy o právech dítěte 

vnímáno jako zlomový okamžik v dějinách lidských práv.

Status of the child in society

The aim of this work is to characterize and interpret the Convention on the Rights 

of the Child, as a core document, which was created to protect and support children 

around the world regardless of race or their religion. In connection with this 

document is the introduction mentioned also characteristics of the Czech family law 

and the history of children's rights, which is necessary to know, To understand, why 

is the adoption of the Convention on the Rights of the Child seen as a watershed 

moment in the history of human rights.
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Příloha č. 20: Poznej svá práva, svobody a povinnosti - ukázka.

Zdroj: DětskáPráva.cz. [on-line]. [citováno 24.3.2010]. Dostupný z WWW: 
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