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Zpráva o činnosti za rok 2018 

 
 Spolek zastánců dětských práv – česká sekce DCI – byl založen v roce 1991 

pod záštitou bývalého Pedagogického ústavu J. A. Komenského Československé 

akademie věd v Praze jako nestátní nezisková organizace, jejíž činnost je zajišťována 

nehonorovanou prací členů a dobrovolníků. Tato organizace je národní sekcí 

mezinárodní organizace Defence for Children International – DCI, která v návaznosti 

na činnost Výboru OSN pro práva dítěte usiluje v mnoha zemích o šíření znalosti a 

pochopení Úmluvy a o její realizaci.  

 Česká sekce udržuje stálé kontakty s ústředím DCI a se skupinou nestátních 

organizací pro Úmluvu o právech dítěte Child Rights Connect se sídly v Ženevě. 

V jejich intencích rozvíjí vlastní aktivity na národní i na mezinárodní úrovni. Spolek je 

od roku 2015 členem největší evropské střechové organizace Eurochild a zúčastnil se 

9. setkání evropských národních koalic pro dětská práva, jež Eurochild pořádá.  

V roce 2018 řídila činnost organizace Rada ve složení: Jakub Bejček, mgr. 

Anna Čurdová, MUDr. Markéta Fialová, Ing. Hana Plavcová, RNDr. Miroslav Prokeš, 

mgr. Eva Slánská, Jana Šotolová.  Revizorem je PhDr. Otakar Jíra. 

 

Součinnost DCI se státními orgány a nestátními organizacemi 

 Podle čl. 1.1 stanov je hlavním cílem DCI dosáhnout v ČR komplexního 

uplatňování Úmluvy v celé její šíři. Toho nelze dosáhnout bez spolupráce s ostatními 

organizacemi zastávajícími zájmy a práva dětí. V roce 2018 iniciovala DCI vznik 

Aliance za dětská práva (ADP) jako zapsaného spolku, který bude jako střechová 

organizace koordinovat aktivity NNO při prosazování a obraně dětských práv. Je to 

právě Aliance, která bude v roce 2019 podávat ženevskému Výboru pro práva dítěte 

komplexní alternativní zprávu o plnění Úmluvy v ČR. DCI CZ činnost Aliance, 

administrativně zajišťuje a alternativní zprávy kompiluje, rediguje a překládá. Na tuto 

ani na jinou činnost nedostává od státu Aliance ani DCI/CZ žádné dotace.  



Činnost DCI CZ 
 

22. seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice 

 Je možno s potěšením konstatovat, že od roku 2014 začala státní správa 

napravovat největší chyby, které zhoršily situaci nejen postižených a jinak ohrožených 

dětí. Obdobně začaly být napravovány i další nedostatky v systému ochrany práv dětí, 

zejména ve vzdělávání. Některá z těchto opatření, ačkoli byla přijata na základě 

dlouhotrvajícího tlaku odborníků i mezinárodních institucí, byla intenzívně kritizována 

některými politiky i sdělovacími prostředky hlavního proudu, o facebooku nemluvě. 

K tomuto i dalším tématům uspořádal proto DCI 8. 3. 2018 celostátní seminář pod 

záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy Petra Dolínka. 

 

Seminář za účasti politiků, odborníků, zástupců orgánů veřejné správy a 

nestátních neziskových organizací a také za účasti dětí a mladých lidí se konal na 

Staroměstské radnici. Jeho hlavním tématem bylo plnění participačních práv dětí a 

naplňování práva na vzdělávání pro všechny. Závěry semináře byly medializovány, 

zpřístupněny na webových stránkách DCI/CZ, projednány Výborem pro práva dítěte 

Rady vlády pro lidská práva a zaslány Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny. 

 

 Spolek také navázal projektovou spolupráci s obecně prospěšnou organizací 

Komunikujeme, o.p.s., na projektu Komunitní KOM centrum. 

 

 

Mezinárodní projekty 

 

V roce 2018 se DCI/CZ zapojil jako partner do mezinárodního projektu “Justice 

vstřícná k dětem - v akci” spolu s národními sekcemi DCI Belgie, Itálie, Řecka, 

Španělska, Francie a Nizozemí a za podpory programu Erasmus+ Evropské komise. 

Tématem je dodržování práv dítěte, zejména práva být slyšeno, ve správních řízeních. 

Projekt bude pokračovat do roku 2020.  

  

 

 



 

Finance 
 

Finanční zpráva Spolku zastánců dětských práv je vedena v českých korunách. 

Spolek nemá žádnou vedlejší činnost, veškeré projekty jsou organizovány na bázi 

dobrovolníků. Společnost nemá dlouhodobě zisk a příjmy slouží převážně k pokrytí 

nákladů jednotlivých účastníků akcí. 

 

 

V roce 2018 spolek dosáhl hospodářského výsledku -6.621,69 Kč.  

Příjmy činily 22 700,00 Kč, vše z členských příspěvků a darů fyzických osob. 

Výdaje činily 29 321,69 Kč, většinou na nájemné a služby v kanceláři spolku.  

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2017 byl 8 264,10 Kč, pokladny 5.320,00 Kč.  

  

Vzhledem ke kladnému hospodářskému výsledku roku 2017 lze konstatovat, že 

hospodaření spolku je dlouhodobě vyrovnané. 

 

 
Schváleno Radou Spolku zastánců dětských práv jednomyslně dne 30. 5. 2019. 
 
 

 
Za správnost: RNDr. Miroslav Prokeš, předseda 


