
 

Mgr. Radka Dohnalová 

Disertační práce:  

DĚTSKÁ PRÁVA VE SVĚTLE MEZINÁRODNĚPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ ČR 

PF UK 2012 

 

 

ABSTRAKT 

 

Základní cíl předkládané disertační práce představuje posouzení úrovně implementace 

požadavků mezinárodního práva v oblasti dětských práv v České republice. Za tímto 

účelem práce mapuje oblast mezinárodního práva dotýkajícího se práv dětí relevantní 

pro ČR; pracuje především s dokumenty závaznými, ale neopomíjí ani instrumenty, 

které závazné v právním slova smyslu nejsou, ale mají pro oblast dětských práv 

nesporný dopad. Široké téma je zpracováno na pozadí podrobnějšího rozboru dvou 

nejdůležitějších úmluv - Úmluvy OSN o právech dítěte a Evropské úmluvy na ochranu 

lidských práv a základních svobod. Konkretizace závazků a zhodnocení jejich dopadu 

na legislativu a praxi v ČR je zde provedena zejména skrze analýzu výstupů kontrolních 

mechanismů. 

 

Po úvodu následují dvě kapitoly nezbytné jako výchozí teoretické zázemí pro další 

zkoumání. Kapitola druhá pojednává o základním teoretickém diskurzu dětských práv, 

kterážto otázka je v českém prostředí zpracována minimálně; najdeme zde výklad 

k hlavním pojmům – definici dítěte, principu nejlepšího zájmu dítěte a participačním 

právům dítěte. Kapitola třetí se zabývá postavením mezinárodního práva resp. dětských 

práv v právním řádu ČR. Zkoumá s tím související problematiku formulace norem 

pojednávané materie a jejich přímé aplikace, kterážto otázka nabývá na významu 

zvláště u dětských práv, které jsou silně spojeny s právy sociálními. Otázka přímé 

vykonatelnosti je zkoumána jak z pohledu teorie, tak i v judikatuře vnitrostátních soudů.  

 

Kapitola čtvrtá se v úvodu věnuje právům dětí v zásadních univerzálních dokumentech 

OSN – Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech. Pojednává taktéž o výstupech kontrolních mechanismů paktů ve vztahu 

k právům dětí a problémům vytýkaným České republice. Základ této kapitoly však 



 

spočívá v rozboru Úmluvy o právech dítěte. V úvodu je popsána a analyzována její 

základní charakteristika a postavení v rámci mezinárodní ochrany práv dítěte. Při popisu 

kontrolního mechanismu Úmluvy je zmíněna i nová stížnostní procedura třetího 

Opčního protokolu. Obecně je vztah ČR a Úmluvy popsán v úvodu včetně výhrady 

k čl. 7.  Následně jsou rozebrány základní principy a jednotlivá práva Úmluvy o právech 

dítěte jak obecně tak v souvislosti s ČR; výklad sleduje seskupení práv 

do problémových okruhů dle směrnice Výboru pro práva dítěte k vládním zprávám 

o implementaci.  

 

Pátá kapitola věnovaná Radě Evropy se soustředí na výklad Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod ve vztahu k dětským právům. Důležitou součást 

představuje rozbor interpretačních zásad Evropského soudu pro lidská práva, na základě 

kterých ESLP přistupuje k případům týkajícím se dětí; zkoumán je zde vliv dalších 

mezinárodních instrumentů ochrany práv dítěte a postavení principu nejlepšího zájmu 

v judikatuře ESLP. Podrobné analýze je podrobena judikatura a ustálený výklad 

v oblastech významných pro ČR, tedy v otázkách ochrany soukromého a rodinného 

života, vzdělání a delikvence mladistvých; rozebrány jsou zásadní případy předložené 

k posouzení ESLP proti České republice. Další podkapitola se zabývá Evropskou 

sociální chartou; identifikuje hlavní kritické otázky, které mohou být vzneseny proti ČR 

v rámci pro nás nově účinné procedury kolektivních stížností.  

 

Šestá kapitola pojednává o dětských právech v rámci Evropské unie, kde otázka 

lidských práv nabývá postupem doby na významu. Pozornost je věnována i dopadu 

Lisabonského protokolu na ochranu práv dětí zakotvených v Chartě základních práv 

EU.  

 

V závěru práce se konstatuje naplnění výchozích hypotéz. Široký záběr umožnil doložit 

vzájemný vliv a provázanost jednotlivých instrumentů v systému mezinárodní ochrany 

práv dítěte. V této souvislosti se prokázala i hypotéza, že princip nejlepšího zájmu dítěte 

dosáhl postavení právního obyčeje minimálně na úrovni regionálního mezinárodního 

práva. Doložen byl vzrůstající vliv Úmluvy o právech dítěte potažmo mezinárodní 

ochrany práv dítěte. I přes kritiku převažujících slabých kontrolních mechanismů, byl 

prokázán pozitivní dopad mezinárodní ochrany dětských práv i na úrovni ČR. Přesto 

byly identifikovány některé oblasti, kde ČR zaostává – zejména v oblastech 



 

institucionálního zabezpečení a koordinace odpovědných úřadů, strategického 

plánování, nedostatečné ochrany práv ohrožených dětí na péči v rodině, kvůli nadměrné 

institucionalizaci těchto dětí, v oblasti diskriminace romských dětí a zdravotně 

postižených zejména v přístupu ke vzdělání aj. Ve všech kritických oblastech byl 

prokázán jistý pokrok, a to ve značné míře i v důsledku tlaku mezinárodních institucí. 

Tento posun se však jeví až příliš pozvolný. 

 

 


