
 Resumé  

Právní postavení dítěte se zřetelem k participačnímu právu 

Tato práce se zaměřuje na srovnání právní úpravy postavení dítěte v České republice a 

v Anglii. Účelem je v obecné rovině pojednat o právech dítěte se zvláštním důrazem na jeho 

participační práva a zhodnotit, jak jsou tato práva v praxi obou států respektována. Zaměřuji se 

jak na shodné prvky obou právních úprav, tak i na jejich odlišnosti, přičemž hodnotím jejich 

klady i zápory. Práce je členěna na čtyři kapitoly a několik podkapitol.  

První kapitola vymezuje základní pojmy „dítě“ a „nejlepší zájem dítěte“ 

v mezinárodním kontextu, a tak jak jsou chápány v rámci českého a anglického práva. Zásadu 

nejlepšího zájmu dítěte zkoumám nejprve z pohledu Výboru pro práva dítěte, který pravidelně 

vydává Všeobecné komentáře zabývající se výkladem Úmluvy o právech dítěte a následně 

z pohledu právních úprav srovnávaných států. 

V druhé kapitole pojednávám obecně o právech dítěte, tak jak se vyvíjela především od 

počátku 20. století. Zmiňuji nejdůležitější mezinárodní dokumenty jako je Ženevská deklarace 

z roku 1924, Deklarace práv dítěte z roku 1959, Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech a Mezinárodní pak o hospodářských, sociálních a kulturních právech, oba z roku 1966 

a především Úmluva o právech dítěte z roku 1989. Následně se věnuji rozboru složek práv 

dítěte, která sestávají z práv týkajících se přežití, ochrany, rozvoje a participace. 

Třetí kapitola pojednává o koncepci participačních práv s důrazem na rozbor článku 12 

Úmluvy o právech dítěte a jeho vztahu k ostatním ustanovením. Článek 12 Úmluvy o právech 

dítěte zakotvuje právo dítěte na svobodné vyjadřování názoru ve všech záležitostech, které se 

jej týkají a právo, aby byl jeho názor náležitě zohledněn s ohledem na jeho věk a rozumovou 

vyspělost. Podmínkou je, aby bylo dítě schopno tyto názory formulovat. Toto ustanovení je 

východiskem pro vnitrostátní právní úpravu participačních práv dítěte.  

V poslední kapitole se věnuji posouzení možnosti dítěte účastnit se rozhodování, 

respektive možnosti samostatně rozhodovat o poskytování zdravotní péče. Hodnotím, jak 

k této problematice přistupují srovnávané právní úpravy a jaké jsou jejich nejzásadnější 

problémy.  

Závěrem srovnávám vybrané otázky, jež považuji za nejvíce problematické a navrhuji 

možné řešení vyhodnocených nedostatků. 

 


