
Zasedání Výboru OSN pro práva dítěte (UN CRC) o stavu 
plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR, Ženeva 31. 5. 2011 

Reakce vlády ČR na dotazy Výboru ke 3./4.periodické zprávě o plnění Úmluvy  
  
 

Vedoucí vládní delegace, zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková 
(přečetla úvodní třicetiminutový projev s uvedením provedených změn legislativy) 
Vládní orgány nyní projednávají změnu legislativy tak, aby děti nemohly být z rodin odebírány 
jen kvůli sociálně ekonomické situaci rodiny. Tím se zlepší uplatnění práva dítěte na život v 
rodině. 
Ohledně stálého orgánu pro koordinaci plnění Úmluvy: K doporučením UN CRC přijala vláda 
usnesení v roce 2003 a současně provedlo MPSV analýzu náhradní a ústavní péče o děti. V 
roce 2009 přijala Národní plán péče o ohrožené děti na léta 2009 až 2011, jenž nastavil 
základní východiska. Byla ustavena mezirezortní koordinační skupina k transformaci a 
sjednocení systému péče o ohrožené děti. Ta se schází podle potřeby nejméně třikrát ročně i s 
některými NNO. Bude existovat centrální orgán pro koordinaci včasné intervence podle zásad 
Rady Evropy „Evropa s dětmi a pro děti“. Začala vládní kampaň „Stop násilí na dětech“ - 
pozitivní rodičovství. Vláda uspořádala v roce 2009 konferenci o nejlepším zájmu dítěte 
„Evropa přátelská dětem“. 
Vládní výbor pro práva dítěte monitoruje úroveň zabezpečení dětských práv a podává podněty 
k jejich zlepšení. 
Právo na vzdělávání: od roku 2009 dochází k podstatnému zlepšení z hlediska integrace 
romských dětí (otevření mateřských škol i pro znevýhodněné děti). V březnu 2010 přijala vláda 
usnesení o inkluzívním vzdělávání, jež má být naplněno do roku 2013.  
 
Zpravodaj UN CRC Peter Guráň (Slovensko): 
Všeobecný dojem: ČR má dlouhou tradici sociální politiky a ochrany práv dítěte. Proto Výbor 
očekává také jistý stupeň péče o práva dítěte. Porovnáme-li však úspěchy a nedostatky v plnění 
Umluvy v posledních letech, musím konstatovat, že většina z doporučení našeho výboru není 
plněna, nevidím duch upřednostňování nejlepšího zájmu dítěte. 
Nejdůležitější je, že chybí národní akční plán plnění Úmluvy Máte spoustu vynikajících 
rezortních plánů, ale nic, co by je integrovalo. Koncepce státní politiky v oblasti dětí a mládeže 
na léta 2007 až 2013 je strategií, ale chybí tu politická vůle vyjádřená závazným mezirezortním 
akčním plánem. 
Co se týče nedávno přijatého antidiskriminačního zákona, pro děti tu zcela chybí institucionální 
zázemí pro přijímání individuálních stížností na porušování jejich práv. Úřad veřejného 
ochránce práv je přetížen a nemá zaměstnance specializované na dětská práva. Je naprosto 
nezbytné vytvořit buď novou specializovanou sekci, ale nejlépe nový úřad pro děti. 
Deinstitucionalizace celého systému péče v ČR: samotné MPSV nemá kompetence řídit tento 
proces i v jiných rezortech (školství, zdravotnictví, spravedlnost apod.). Výbor očekává v této 
věci od ČR jasný postoj. 
Segregace romských dětí přetrvává: zvláštní školy nestačí přejmenovat, ale je nutno působit 
veřejnou osvětou proti předsudkům veřejnosti vůči romským dětem – stejně jako u nás na 
Slovensku musíme veřejnost uvědomit, že děti jsou rovnoprávné.  
Potřebujeme čas a politickou vůli začít měnit situaci v tomto směru. 
 
Kirsten Sandberg (Norsko): 
Diskriminace: Nejvyšší důležitost má osvětová kampaň mezi veřejností. Přesto, nedávno přijatý 
antidiskriminační zákon nenaplňuje zcela ustanovení příslušné směrnice EU, nepokrývá totiž 
nepřímou (institucionální) diskriminaci. 



Participace dětí a mládeže je nutná jak ve společnosti, tak v individuálních případech. Ve vládní 
zprávě o ní není ani slovo. Zajímá mě to zvláště na nižších úrovních (obce a kraje) – nejde jen o 
„ukázkové“ orgány, které dospělí (politici) neberou vážně? Jsou brány vážně žákovské a 
studentské parlamenty, nebo pracují jen formálně, pod kuratelou vedení školy? Jsou slyšeny 
před soudy v individuálních případech specializovaným soudcem, nebo se jen přečte protokol z 
výpovědi dítěte na policii? Neexistuje legislativa nařizující, že dítě je nutno osobně vyslechnout 
i ve všech jiných případech, např. v azylovém řízení. 
 
Hatem Kotrane (Tunisko): 
ČR dosud neratifikovala evropskou konvenci o ochraně dětí před komerčním sexuálním 
zneužíváním. Proč má ČR stále výhrady vůči opčnímu protokolu k Úmluvě i co se týče práva 
dítěte znát svůj biologický původ? Jaké jsou současné právní možnosti dítěte (nestačí, že toto 
právu nebude zletilostí, pak už totiž není dítě a dětská práva se na něj nevztahují). 
 
Sanphasit Koompraphant (Thajsko): 
Jak byl v roce 2002 změněn zákon o sociálně právní ochraně dětí? 
Proč stále není v legislativě zohledněn a definován nejlepší zájem dítěte? 
Jak to, že se před soudem může vyjádřit pouze dítě starší 12 let? 
Jak to, že se stále z rodin odebírají děti proti jejich vůli? 
 
Hadeel Al-Asmar (Sýrie): 
Jsou předčasné sňatky u romských dětí zakázány a kriminalizovány jako prodej dítěte? 
 
Marta Mauras Pérez (Chile): 
Všeobecná ochrana dětí: chybí nezadatelné právo dítěte na integritu, např. při odebrání dítěte z 
rodiny a jeho umístění do ústavní péče. Thomas Hammarberg mluvil o nutnosti odstranění 
rasismu a diskriminace, zejména co se týče zranitelných dětí. Vláda mluvila o registru 
zranielných dětí – je to pozitivní z hlediska statistiky, ale nebezpečné pro jednotlivé děti z 
hlediska jejich možné diskriminace, hlavně v oblastech, kde žije množství sociálně slabých a 
vyloučených rodin. 
Jaký dopad mají změny 
 
Yanghee Lee (Jižní Korea): 
Písemné odpovědi vlády ČR na otázky UN CRC ohledně antidiskrimnačního zákona z roku 
2009 neobsahovaly odpověď na to, jak je možné,  
 
Agnes Akosua Aidoo (Ghana): 
Šíření znalostí o Úmluvě – víme, že jste vše umístili na vládní webové stránky, ale to je pasívní 
forma. Jak jste aktivně šířili znalosti o Úmluvě mezi širokou veřejností? Jak se rodiny ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, včetně dětí, dozvědí o dětských právech? Pro úředníky, 
učitele, sociální pracovníky, soudce, policisty jsou pořádány různé semináře, ale kde získají 
plnohodnotné konkrétní znalosti a dovednosti nejen ohledně textu Úmluvy, ale také, jak ji v 
konkrétních případech uplatňovat, zejména jak nediskriminovat? 
Poskytuje stát finanční podporu NNO? Pakliže ano, jde o transparentní proceduru? Jak stát 
pracuje se sdruženími dětí a mládeže, jež v ČR existují? 
 
Awich Pollar (Uganda): 
Podle čl. 4 má smluvní strana poskytovat rozvojovou pomoc rozvojovým zemím formou 
spolupráce? Jak plnila ČR toto ustanovení Úmluvy? 



Sebevražednost dětí a potratovost – týkající se práva dítěte na život – je v ČR nějak 
systematicky podchycena? 
 
Mária Herczog (Maďarsko): 
Identifikace a statistika o postižených dětech v nemocniční péči?  
Máte statistická data o odložených dětech a jaká jsou preventivní opatření?  
Jak identifikujete romské děti, když je zakázáno taková data shromažďovat? 
Jak se tyto statistiky vyhodnocují z hlediska zpětné vzby fungování systému? 
Zavedla ČR komuniukační procedury EU ohledně znevýhodněných dětí? 
Jak plánuje ČR zavést doporučení RE o úplném zákazu tělesných trestů na dětech? 
 
Pilar Nores (Peru): 
Jaké je vysvětlení vysoké potratovosti v ČR ? 
 
 
Odpovědi ČR: 
 
ČR byla právě zvolena členem Rady OSN pro lidská práva na 3 roky, na rozvojovou pomoc 
dává 0,12 % svého HDP (Norsko dává 1 %). 
Výhrada k čl. 7 Úmluvy o právu dítěte znát svůj biologický původ bude odstraněna přijetím 
nového občanského zákoníku, který schválila vláda 18. 5. 2011. 
ČR bohužel nebyla dosud schopna uzákonit trestní odpovědnost právnických osob, která je 
nutným předpokladem několika mezinárodněprávních dokumentů, např. opčního protokolu k 
Úmluvě o komerčním sexuálním zneužívání dětí. Návrh je nyní v Poslanecké sněmovně. 
Politická vůle přijmout NAP a duch Úmluvy v ČR: v ČR právě nyní taková vůle je, všechny 
resorty odpovědné za problematiku dětí a rodin jsou ochotny se o tom bavit a my tu příležitost 
vítáme. Pracujeme na národní strategii péče o (všechny, nejen ohrožené) děti, jež bude založena 
na zásadách Úmluvy a konkrétních implementačních strategiích. Měla by být přijata počátkem 
roku 2012. Spolupracujeme s UNICEF a neziskovým sektorem. 
 
Předseda UN CRC Jean Zermatten (Švýcarsko) přerušuje: Kdo je to „my“? Spolupracujete s 
těmi NNO, jež poslaly zprávy? 
P. Guráň: Jakým mechanismem chcete koordinovat odpovědná ministerstva MPSV, MŠMT a 
RVLP? Už dvakrát jsme dali ČR doporučení ustanovit nezávislý orgán pro monitorování. 
 
Vláda bude odpovědná za realizaci. „My“ je meziministerská skupina, včetně NNO a lidí, kteří 
byli vychováváni v dětských domovech a pěstounských rodinách. Zítra bude založena další 
iniciativa „Právo na dětství“. Předsedou meziministerské skupiny je MPSV. Dalším 
koordinačním mechanismem je Výbor pro práva dítěte RVLP.  
Ombudsman přijímá individuální stížnosti, navštěvuje zařízení ústavní péče, stará se tedy nejen 
o děti, ale také o děti. 
Antidiskriminační zákon: diskriminace není trestná, ale může hrát roli jako přitěžující okolnost, 
zejména u trestných činů jako vražda. Antidiskriminační směrnice EU byla zcela naplněna a 
zákon je velmi štědrý. 
Participace je možná přes sdružení, ve školách přes samosprávy. Děti mohou volně vyjadřovat 
své názory podle Ústavy ČR. Někdy jde o kontroverzní názory, např. v ústavní péči, zde mají 
děti samosprávy podle ministerské vyhlášky. Veškeré vzdělávací plány pro děti se specifickými 
potřebami počítají s vyjádřením názoru dítěte vzhledem k jeho schopnostem. Děti maqjí právo 
jmenovat mluvčí(ho) za každou výchovnou skupinu, je(n)ž má právo hovořit s vedením ústavu. 
V justici mají být děti slyšeny ve zvláštní místnosti zařízené přátelsky k dětem. 



Orgán sociálně právní ochrany dětí vede dialog s dítětem, jeho rodiči a expertem ohledně 
vzdělávacích potřeb dítěte. 
 
K. Sandberg: 
Segregace romských dětí ve vzdělávání 
Děti – žadatelé o azyl 
 
M. Herczog: 
Rodinná politika: 
Vítáme změnu názoru i legislativy ohledně informační otevřenosti při adopcích. 
Rozhodnutí vlády o zvýšení DPH na potraviny i poplatků za nemocniční péči – analytzovala 
vláda dopady na děti 
Má vláda program finanční podpory zainteresovanosti rodin ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, aby dávaly své děti do předškolního vzdělávání? 
Má vláda preventivní programy proti domácímu násilí? 
ČR má druhý nejvyšší podíl dětí mladších tří let v ústavech – bude postupně tyto ústavy zavírat 
při zlepšování preventivní péče (ještě tím ušetří finanční prostředky). 
 
Kamla Devi Varmah (Mauricius): 
Máte systém identifikace dětí ohrožených sexuálním vykořisťováním a násilím včetně mučení? 
Lze takové oběti vyslýchat před kameou, aniž by přišly do styku s pachatelem? 
Jak jsou děti chráněny před sexuálním zneužíváním přes internet? 
 
Jorge Cardona Llorens ((Španělsko): 
Segregace romských dětí ve vzdělávání se negativně projeví nejen na těchto dětech, ale i na 
jejich majoritních vrstevnících, kteří tak přijdou o poznávání různosti. Legislativa je jedna věc, 
ale jak je uplatňována, jaké jsou příklady dobré praxe v odstraňování kulturních bariér a 
předsudků, jaké jsou vládní programy, také pro podporu volnočasových aktivit? 
 
A. Pollar: 
Čl. 11 – dětské únosy za hranice (např. v rámci rodiny) – jak zacházíte se stížnostmi? 

 
S. Koompraphant: 
Separace dětí od svých rodičů – musí rozhodnout soud? 
Jaká je situace s dětmi žijícími na ulici, např. s dětskými migranty? 
 
Aseil Al-Shehail (S. Arábie): 
Existuje legislativa, která nařizuje poskytnout sociálně vyloučené rodině sociální bydlení? 
 
Y. Lee: 
Přijala ČR mezinárodní konvenci o obchodování s náhražkami mateřského mléka? 
Jaká jsou zákonná kritéria pro nařízení ochranné a ústavní výchovy? 
 
H. Kotrane: 
Dětská poráce (rodinné farmy, modeling apod.) - má ČR spolehlivá data od roku 2008, stejně 
jako o dětech ulice? 
Děti v konfliktu se zákonem – jaké školení absolvují soudci? 
Existuje v legislativě výslovný zákaz užití dětí v ozbrojených konfliktech? 
 
 



A. A. Aidoo: 
Má ČR holistickou politiku pro rané dětství (do 6 let věku)? 
Je velmi znepokojující, že ČR nemá podpůrný program pro sociálně znevýhodněné rodiny, aby 
z nich děti nemusely být odebírány. Z písemných odpovědí vlády není jasné, co je „sousedská 
výpomoc při hlídání dětí“. 
Od vlády ČR nejsou žádné informace o učňovském školství, aby se tak předcházelo 
nezaměstnanosti mladistvých ani o systému péče o osmnáctileté děti vycházející z ústavní péče. 
Učí se děti, jak spolu vycházet s dětmi z jiných kulturních prostředí 
 
Hiranthi Wijemanne (Srí Lanka): 
Vysoká míra postižení dětí – jaký screening se dělá v období těhotenství a u novorozenců?  
Dochází ke snižování doby kojení, proč? Jaký je systém obchodování s náhražkami mateřského 
mléka? 
Jaké programy prevence tabakismu a alkoholismu u dětí fungují v ČR? 
Jak funguje inkluzivní vzdělávání? 
Jaké příležitosti má dítě, aby ohlásilo domácí násilí, když mu v tom rodina brání? 
 
Gehad Madi (Egypt): 
Vysoká dětská úrazovost, hlavně při dopravních nehodách – jaký je věkový limit pro vydání 
řidičského průkazu? Pro jaké rizikové situace má vláda zvláštní ustanovení?  
 
J. Zermatten: 
Z odpovědí vlády není jasné, zda specializované soudy pro mladistvé jsou ve všech krajích ČR. 
Jaké jsou skutečné alternativy pro děti (mladistvé) k trestu odnětí svobody? Proč soudy pro 
mládež mohou projednávat činy dětí právě až od 10 let? 
 
 
Odpovědi vlády ČR: 
 
Zákaz tělesných trestů: ve Švédsku jej zpočátku podporovalo jen 15 % respondentů, po 
několikaleté vysvětlovací kampani 55 %. V ČR není pro zákaz politická vůle, proto jsme nejprv 
zahájili kampaň k pozitivnímu rodičovství. 
V Česku existuje anticiganismus, vláda již 10 let organizuje kampaně proti rasismu, např. 
předloni soutěž Gypsy Spirit, aby se většinové populaci ukázaly hodnoty romské komunity, a 
každoročně festival Khamoro. Podporuje i Muzeum romské kultury a památník romského 
holokaustu. 
K velmi důležité otázce inkluzívního vzdělávání romských dětí: provádíme vlastní výzkumy 
(MŠMT) a na jejich základě navrhujeme opatření ke zlepšení jejich vzdělávání. Z rozsudku 
ESLP víme, že nemůžeme umisťovat romské děti do zařízení pro vzdělávání dětí s mentálním 
defektem. Proto jsme zavedli dlouhodobou strategii inkluzívního vzdělávání ve standardních 
třídách, jejímž základem je vzdělávání učitelů pro tento typ vzdělávání. Také při umisťování 
dětí do praktických škol se procedura změní: rodiče i děti budou mnohem podrobněji 
informováni a bude vyžadován jejich informovany písemný souhlas. 
K identifikaci Romů: je zakázáno shromažďovat takové databáze, data se získávají buď sebe- 
identifikací, nebo jako součást konkrétního výzkumu. Bez nich nelze formulovat politiku státu. 
Rané sňatky u Romů, zejména u Olahů, nejsou právně platné. Od 16 let mohou být soudem 
povoleny na základě individuálního zplnoletnění dětského snoubence(ky) soudem. 
Systém sociálně právní ochrany dětí bude změněn ve směru posílení (personálního i finančního)  
sanace rodin ve špatné sociálně ekonomické situaci místo odebírání dětí, postupně tak dojde ke 
snižování počtu dětí v ústavní péči. Novelou zákona o SPOD bude posílena preventivní role 



místních úřadů: s dotčenými rodinami budou organizovány případové konference a přijata 
opatření, aby se děti nedostaly do ústavu (resp. se z něj urychleně vrátily do rodiny), včetně 
finančního příspěvku rodině i místnímu úřadu na služby poskytované rodině. Nyní to takto 
bohužel nefunguje. Také bude zvýšena odměna pěstounům. 
Prostředky jsou čerpány ze státního rozpočtu a také z fondů EU (např. na vzdělávání 
pracovníků, kteří řeší situace týkající se dětí). 
Sousedská výpomoc má udržet matky v pracovním procesu. 
Babyboxy byly zaváděny od roku 2005, nyní jich je přes 40 a bylo do nich odloženo 50 dětí. 
 
 
P. Guráň: 
Absolutně chybí NAP naplňování Úmluvy a koordinace roztříštěných politik a odpovědností. 
Neexistuje ani koordinace mezi ústřední, regionální a municipální úrovní. 
Stejně naléhavě je potřeba zřídit nezávislý orgán pro monitorování plnění Úmluvy včetně 
možnosti přijímání individuálních stížností a podnětů.  
Není adekvátní financování a školení pro pracovníky, kteří se zabývají dětmi (soudci, 
pedagogové, sociální pracovníci apod.). Vše je nutno decentralizovat a posílit. Je to velký 
problém ČR. Chybí duch naplňování Úmluvy v každodenním životě. 
 
K. Sandberg: 
Vzdělávání postižených dětí: postrádám konkrétnější plány, např.o kolik takových dětí má být 
méně ve zvláštních školách. Můžete si odpovědět alespoň sami pro sebe, mám o tom svoje 
pochybnosti. 
Jestliže učiníte za koordinaci plnění Úmluvy odpovědným MPSV, je nutno patřičně změnit 
legislativu – přerozdělení kompetencí. 
 
 
 

RNDr. Miroslav Prokeš, v.r. 
  předseda DCI/CZ 


