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Za práva dětí ručí vláda 
Případ léta týraného, dnes osmiletého Dominika z Brna děsí krutostí jeho rodičů. 
Rozbor případu se ale právem zaměřil na celý systém péče o dítě, za nějž nese 
odpovědnost stát, a ne obec. V tomto případě systém, byť se jeví jako 
propracovaný, prostě selhal.  
Lze proto jen uvítat postoj ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které 
sociální pracovníky na pověřených radnicích metodicky řídí, že hodlá navrhnout 
změny předpisů a důslednější kontrolu sociální práce. Vypracování metodiky 
posouzení potřeb rodiny z hlediska rizik pro děti stejně jako nabídka pomoci 
službami nestátních sdružení pomůže k tomu, že případů jako týrání Dominika 
ubude. Dobrou prevencí se jim dá i zabránit.  
Na zásadní změny nemá ale ministerstvo sílu. Nemůže nechat změnit zákon, aby se 
odstranil „podvojný“ systém, v němž sice MPSV sociální pracovníky metodicky 
řídí, ale nařídit jim nemůže nic. Řídí je totiž tajemník či ředitel úřadu, podřízený 
ministerstvu vnitra. To by musela vláda prosadit jinou podřízenost odborných 
pracovníků úřadu, na niž zákon přenáší působnost státních orgánů.  
MPSV nemůže samo zařídit, aby sociální pracovnice neměla, jak je dnes obvyklé, 
na starosti 300 až 400 případů péče o dítě. V zemích západní Evropy je to často jen 
desetina tohoto počtu, u nás na to prý nemáme. Ministerstvo na to bude chtít nyní 
peníze od EU. Je to pošetilé i proto, že tento přítok peněz za pár let skončí. Ne 
Unie, ale český stát stojí před nutností jiné volby při stanovení výdajů státního 
rozpočtu. K tomu by se musela spojit vláda a parlament. A to potrvá léta.  
Zákonem se nedá ani zajistit, aby se více ustupovalo od tolerování násilí na dětech. 
I v tomto případě upozorňovala lékařka, že matka dítě asi týrá. Ale u nás se nějaká 
rána tak nebere, i když se to za dvacet let i tady zlepšilo a případy jako Dominikův 
nutí k zamyšlení nad účelností fyzických trestů. Přemýšlejme také, jak rozšířit 
odpovědnost státu, jenž má povinnost chránit dítě, i jak rozvíjet a posilovat 
schopnosti rodičů, kteří mají za péči o dítě odpovědnost.  
Veřejnost se dovídá o opatřeních MPSV nyní, kdy se česká vládní zmocněnkyně 
Monika Šimůnková odpovídá v Ženevě před Výborem pro práva dítěte. Po osm let 
od vyslovení minulých doporučení je ČR většinou vůbec neplní. Za dvacet let od 
ratifikace Úmluvy OSN o právech dítěte nepřijala ČR plán jejího naplňování. 
Dětské záležitosti jsou rozptýleny mezi ministerstva, kvůli nákladům pouhých 10 
miliónů Kč ročně neexistuje dětský ombudsman. Vláda sice v roce 2003 pověřila 
MPSV koordinací plnění úmluvy, ale stát mu k tomu nesvěřil žádnou pravomoc. O 
týrání Dominika se v Ženevě nemluví, ale rozprava ve výboru tam ukazuje, že 
český stát v posledních letech postupně ztrácí schopnost plnit své sociální funkce.  


