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3. a 4. ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE 

 

ÚVOD 

 

V souladu s článkem 45a) Úmluvy o právech dítěte předkládáme Výboru OSN pro práva dítěte Alternativní 

zprávu nestátních organizací ke třetí a čtvrté periodické zprávě České republiky o plnění Úmluvy o právech 

dítěte v letech 2001 až 2006. Tato Úmluva, podepsaná prezidentem republiky 30. září 1990 v New Yorku, 

vstoupila v bývalé České a Slovenské federativní republice v platnost 6. února 1991. Česká republika jako 

její nástupnický stát je plněním Úmluvy vázána od 1. ledna 1993.  

Druhá periodická zpráva České republiky o plnění Úmluvy v letech 1994-1999 byla v roce 2001 postoupena 

Výboru OSN pro práva dítěte, který ji projednal a na svém 32. zasedání dne 24. ledna 2003 přijal dokument 

CRC/C/15/Add.201 ”Závěrečné hodnocení Výboru pro práva dítěte: Česká republika”, který byl postoupen 

příslušným institucím a v českém překladu pod č.j. 105499/2003-LP uveřejněn.  

 

Tato alternativní zpráva vyjadřuje stanoviska organizací, sdružení a odborníků z nestátního sektoru, kteří se 

zabývají koncepčními i praktickými otázkami realizace dětských práv. Při její přípravě byly využity písemné 

materiály (výzkumné zprávy, teoretické studie aj.), výsledky diskusí na seminářích a konferencích, jakož i na 

zasedáních Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva, jehož členy jsou i odborníci z některých 

nestátních neziskových organizací, jež se na vytvoření této zprávy podílely, i informace získané od dětí a 

veřejnosti. Podklady vznikly na různých akcích věnovaných problematice dětí v některých místech republiky. 

Od roku 1993 uspořádaly nestátní organizace každoročně, v posledních letech pod záštitou poslankyň a 

poslanců Parlamentu ČR, patnáct celostátních mezioborových seminářů zabývajících se plněním Úmluvy. 

Na nich pracují děti a mladí lidé do 26 let z existujících participačních struktur dětí a mládeže ve vlastní 

oddělené sekci. Výstupy z této sekce jsou nejen inkorporovány jako závěry onoho semináře, ale také v této 

zprávě tvoří jádro oddílu o participaci dětí na životě společnosti. 

Také Senát v poslední době věnuje pozornost názorům občanů a návrhům jejich NNO formou veřejných 

slyšení – institutu jednacího řádu Parlamentu ČR. 

Při zpracování shromážděných podkladů jsme se řídili Směrnicemi pro nestátní zprávy z roku 1998 

(revidované znění z roku 2006) i dalšími doporučeními Skupiny nestátních organizací při Výboru pro práva 

dítěte OSN. V současné době Výbor od nestátních zpráv očekává, že pokryjí období od roku 2000 do 

současnosti a že poskytnou pokud možno nejnovější informace o oblastech, na které upozornilo Závěrečné 

hodnocení Výboru z roku 2003.  

Předkládaná zpráva doplňuje či upřesňuje některé informace ve Třetí a čtvrté periodické zprávě ČR, 

postoupené Vládou ČR v roce 2008 Výboru OSN pro práva dítěte. Ta totiž věnuje málo pozornosti reálné 

situaci dětí a tomu, jaké jsou dopady přijímaných opatření do života dětí a společnosti. Proto se tato 

Alternativní zpráva snaží zaujímat konkrétní stanoviska také k doporučením, jež při projednávání Druhé 

periodické zprávy ČR o plnění Úmluvy přijal Výbor OSN pro práva dítěte.  

Pro jednoznačnost jsou v této alternativní zprávě označeny odstavce Třetí a čtvrté periodické zprávy, na něž 

se alternativní zpráva odvolává, písmenem „G“, zatímco odstavce Závěrečného hodnocení Výboru OSN pro 

práva dítěte z 24. ledna 2003, resp. z roku 1997, písmenem „C“. 

 

 



I. Obecná prováděcí opatření (čl. 4, 42, 44.6) 

 

 

C 7. Výbor naléhavě žádá účastnický stát, aby všemožně usiloval o plnění těch závěrečných 

doporučení k úvodní zprávě, která ještě nejsou plně uplatňována, a aby se zabýval seznamem 

problémů obsažených v těchto doporučeních ke druhé pravidelné zprávě. 

 

Až na realizované doporučení C 66 (reforma soudnictví pro mladistvé) může Výbor bohužel konstatovat 

opětné neuplatnění většiny svých doporučení jak k úvodní, tak ke druhé pravidelné zprávě, viz detaily níže. 

 

C 9. Výbor doporučuje účastnickému státu, aby přehodnotil své stanovisko a stáhl výhradu k článku 

7, odst. 1 Úmluvy (právo dítěte znát svůj biologický původ). 

 

Odborníci vítají přípravy na rekodifikaci občanského zákoníku, který by měl mimo jiné zahrnovat i novou 

právní úpravu nezrušitelného osvojení (viz G 11), domnívají se však, že věk 12 let je nešťastně zvolen, 

neboť nekoresponduje s vývojovým obdobím: dítě by mělo být informováno v mladším věku, kdy to 

nezasáhne tak hluboce  do  již  budované identity jedince, cca do 10 let. 

 

Doporučení: 

Výbor by se mohl ptát vlády, zda nepřehodnotí věkovou hranici, do kdy by dítě mělo být informováno o svém 

biologickém původu. 

  

 

Právní normy a jejich provádění 

 

C 11.  Výbor doporučuje, aby účastnický stát urychlil a účinně dokončil proces legislativní reformy 

a posílil provádění a prosazování nových právních norem poskytnutím prostředků a odborné 

přípravy na provádění veškerých norem souvisejících s Úmluvou. 

 

Možnost využití opravných prostředků dětmi v případech porušení jejich práv zaručených Úmluvou a 

koordinace a monitoring implementace Úmluvy 

 

Odborníci z praxe se domnívají, že právo dítěte požádat orgány sociálně-právní ochrany dítěte (viz G 17) o 

pomoc funguje více na papíře než ve skutečnosti – tyto orgány konají v některých případech značně liknavě, 

bez ohledu na ochranu dítěte a jeho zájem, z neprofesionality nevěří dítěti jeho sdělení, vytvářejí koalice 

s rodičem, chrání leckdy zájmy a práva rodičů na úkor ochrany dětí.   

 

Doporučení: 

Výbor by se mohl dotázat vlády, jaká opatření plánuje, aby orgány sociálně-právní ochrany dítěte zlepšovaly 

svou praxi a ve všech případech braly ohled na zájem a názor dítěte.  

 



C 11 (1997). Výbor s uspokojením vzal na vědomí existenci vládních orgánů zabývajících se 

dodržováním práv dětí na celostátní i místní úrovní, nicméně je přesvědčen, že koordinace mezi 

těmito orgány by měla být zdokonalena, aby došlo k vytvoření jednotného postupu uvádění úmluvy 

do praxe.  

C 13 (2003). Výbor doporučuje, aby účastnický stát ustavil či jmenoval jeden stálý orgán s 

dostatečným mandátem a dostatečnými prostředky, který by koordinoval provádění Úmluvy na 

celostátní úrovni, a to účinnou koordinací činnosti ústředních a místních orgánů a spoluprací s 

nestátními organizacemi a jinými složkami občanské společnosti. 

 

 

Jak se ukázalo při řadě jednání, Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vláda v roce 2003 svým 

usnesením k plnění doporučení Výboru OSN pro práva dítěte tímto úkolem pověřila (viz G 18), do roku 2008  

tuto úlohu neplnilo, zejména s ohledem na vlastní personální zajištění: ministr pověřil koordinací naplňování 

Úmluvy odbor rodinné politiky, jehož pracovníci se často střídali a kromě své odbornosti – rodinné politiky a 

péče o ohrožené děti – neměli komplexní vědomosti ani kompetence k plnění tohoto úkolu.  

V pracovní skupině ke koordinaci implementace Úmluvy v rozporu s doporučením Výboru nejsou vůbec 

zastoupeny nestátní organizace ani jiné složky občanské společnosti a kromě návrhů v oblasti péče o 

ohrožené děti z ní neunikla ani jakákoli informace o koordinaci naplňování ostatních článků Úmluvy 

týkajících se celé dětské populace.  

Již z doporučení č. 11 Výboru z roku 1997, kde šlo o vládou zřízený Republikový výbor pro děti, mládež a 

rodinu, který však vláda zrušila ještě před projednáním své Druhé periodické zprávy, je zřejmé, že jde o 

dlouhotrvající problém, kdy doporučení Výboru v téže věci stále nejsou respektována v plném rozsahu, což 

má za následek roztříštěnost celého systému péče a ochrany, neschopnost vzájemné spolupráce resortů, 

absenci interdisciplinárního přístupu a případových konferencí. Nejsou vyjasněny kompetence jednotlivých 

článků systému péče o děti,  ty konají často velmi nesourodě nebo dokonce protichůdně. 

Na základě těchto skutečností byl připraven podnět k „povýšení“ stávajícího Výboru pro práva dítěte Rady 

vlády pro lidská práva (v němž jsou nestátní organizace zastoupeny) na Radu vlády pro práva dítěte, jež by 

byla vybavena personálně i kompetenčně pro takový úkol. Tento podnět byl však odmítnut bez projednání ve 

vládě, která Výboru OSN svou zprávu podávala, těsně předtím, než jí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

v dubnu 2009 vyslovila nedůvěru. V žádném dosavadním návrhu však nebyla obsažena participace dětí v 

takovém orgánu podle čl. 12 a 13 Úmluvy. 

V rozporu s doporučeními výboru OSN č. 13, 24 a 25 o spolupráci s nestátními organizacemi stát tuto 

spolupráci chápe téměř výhradně tak, že si u nich – k pomoci při plnění či dokonce pro suplování svých 

úkolů podle Úmluvy, řečeno úřední terminologií, „nakupuje“ jejich služby. 

 

 

Doporučení: 

Výbor by se mohl dotázat vlády, kdy hodlá zřídit meziresortní nebo nadresortní orgán personálně i 

kompetenčně vybavený pro koordinaci všech příslušných institucí, jak je to pro naplňování Úmluvy nezbytné. 

Také by mohl vysvětlit vládě, jaký rozsah by pro plnění těchto úkolů mohla mít spolupráce se složkami 

občanské společnosti, zejména s participačními strukturami dětí a mládeže. 

 



Národní akční plán 

C 27 (1997). Výbor bere na vědomí, že byl navržen Národní akční plán, který nabádá stát, aby učinil 

všechny potřebné kroky k uvedení úmluvy do praxe. Výbor rovněž doporučuje státu, aby posílil koordinaci 

mezi různými vládními mechanizmy zabývajícími se právy dětí na národní i místní úrovni s výhledovým 

vytvořením jednotného politického přístupu k dětské otázce a zajištění účinného vyhodnocování zavádění 

úmluvy ve státě. Navíc výbor podporuje stát, aby pokračoval ve zvyšování snahy navázat těsné vztahy s 

nestátními organizacemi.  

C 15 (2003). Výbor vyzývá účastnický stát, aby vytvořil konzistentní a komplexní národní plán 

činnosti založený na právech, obsahující dělbu odpovědností, zřetelné priority, časový harmonogram 

a předběžnou kalkulaci zdrojů potřebných pro provádění Úmluvy na celostátní, krajské a místní 

úrovni ve spolupráci s občanskou společností.  

 

Světový summit o dětech, konaný 30. září 1990 v New Yorku, vyzval členské státy OSN, aby přijaly 

Světovou deklaraci o přežití dětí, jejich ochraně a rozvoji společně s Akčním plánem k jejich realizaci v 90. 

letech. 10. května 2002 přijalo Valné shromáždění OSN závěrečné dokumenty Summitu o dětech, které 

obsahují Deklaraci a Akční plán pro dekádu let 2000 až 2010. 

 

Tyto dokumenty zůstaly bohužel mimo pozornost a zájem státních orgánů a nestaly se základem pro tvorbu 

národního akčního plánu ČR. V důsledku toho nebyla vypracována celková koncepce, či politika státu, která 

stanoví, jak mají být práva dítěte zajišťována. Za hlavní příčinu neexistence národního plánu České 

republiky lze považovat nedostatek obecné politické vůle. 

 

Požadavek vytvořit a přijmout komplexní státní koncepci naplňování Úmluvy nestátní organizace stále 

zdůrazňují proto, že její absenci pokládají za vážnou překážku k dosažení pokroku v plnění Úmluvy. Výzvy k 

tvorbě národních plánů vycházejí také ze zahraničí. Např. evropská konference s názvem ”Vybudujme 

Evropu pro děti – realizujme práva dítěte při jejím rozšiřování” (Nyköping květen 2001) zařadila na přední 

místo úkol zpracovat národní plány v každé kandidátské zemi Evropské unie. 

 

V minulých letech vznikaly sice programy nebo plány zaměřené na řešení naléhavých aktuálních úkolů 

některých ministerstev týkajících se problémových oblastí života dětí (např. Národní program prevence 

AIDS, Národní plán zdraví, Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání), dosud však nebyl 

přijat žádný plán, natož dlouhodobý, např. podle doporučení Summitu OSN o dětech (VS OSN „World Fit for 

Children“ z 10. 5. 2002), jenž by sledoval celou problematiku Úmluvy. 

 

Za Národní akční plán vyhlašuje vládní zpráva (G 27) Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže do 

roku 2007, přijatou usnesením vlády ČR ze 7. 4. 2003 a navazující na předchozí Koncepci státní politiky ve 

vztahu k mladé generaci v ČR do roku 2002. Tento dokument (usnesení vlády ČR z 6. ledna 1999) 

stanovoval  úkoly státu v bezplatném, moderním všeobecném a odborném vzdělávání, ve výchově  vztahu 

dětí a mládeže k druhým lidem i k přírodě, k toleranci v různosti. Předpokládal také koncepci rozvoje 

participace mládeže na vytváření a působení poradních a volených orgánů zastupujících mládež  na všech 

úrovních státní správy a samosprávy a legislativní zajištění podmínek pro vznik a působení těchto orgánů a 

její právní zakotvení zákonem o mládeži. Participace dětí a mládeže není zajištěna legislativně ani v praxi.  



Doporučení: 

Výbor by si mohl přát od vlády odpověď na otázku ”Zda a kdy bude vypracován komplexní Národní plán 

naplňování Úmluvy o právech dítěte”. Výbor by mohl navrhnout vládě, aby v jeho rámci byly realizovány 

národní programy zaměřené na jednotlivé oblasti dětských práv, jak na péči a ochranu, tak na spoluúčast na 

životě rodiny, školy, obce i společnosti.  

Výbor by se mohl vlády dotázat, jak hodlá legislativně zakotvit Úmluvu v celé její šíři do právního řádu ČR, 

včetně prováděcích předpisů. 

 

 

Nestátní organizace 

 

C 12 (1997). Výbor vyjadřuje znepokojení nad neadekvátními koordinačními a komunikačními mechanismy 

mezi vládou a NNO zabývajícími se problematikou dětí. 

C 13 (2003). Výbor doporučuje, aby účastnický stát ustavil či jmenoval jeden stálý orgán s 

dostatečným mandátem a dostatečnými prostředky, který by koordinoval provádění Úmluvy na 

celostátní úrovni, a to účinnou koordinací činnosti ústředních a místních orgánů a spoluprací 

s nestátními organizacemi a jinými složkami občanské společnosti. 

C 25 (2003). Výbor zdůrazňuje významnou úlohu, kterou hraje občanská společnost jako partner pro 

provádění ustanovení Úmluvy, včetně respektování občanských práv a svobod, a vítá těsnější 

spolupráci s nestátními organizacemi. Výbor především naléhavě žádá účastnický stát, aby ve všech 

fázích provádění Úmluvy systematičtěji zapojoval a podporoval nestátní organizace, zejména 

organizace založené na právech, a jiné složky občanské společnosti pracující s dětmi a pro děti. 

 

Ve 3. a 4. periodické zprávě (posl. odrážka G 27, G 38/39) chybí konkrétní vyjádření vzhledem k nestátnímu 

sektoru, zvláště pak sdružením samotných dětí a mladých lidí. Je zmíněna pouze obecně spolupráce v 

rámci péče o ohrožené děti, i tyto organizace si však stěžují, že jsou nadále v pozici jakéhosi „přívažku“, 

nejde o partnerství. Existence NNO je i nadále přímo ohrožovaná špatným systémem financování ze strany 

státu i krajů – neprůhledný systém přidělování dotací, absence možnosti odvolání proti výši či nepřidělení 

dotace,  zpožďování plateb, pozdní vyhlašování výsledků grantových řízení pro daná období. 

Organizace zaměřené na ochranu práv dítěte, ale zejména organizace, které reprezentují samotné děti, by 

měly být brány jako partneři v celém procesu šíření znalostí o Úmluvě a zejména při naplňování  ustanovení 

Úmluvy. V tomto procesu však spolupráce není pravidlem (v rozporu s G 37). Totéž se týká neziskových 

organizací působících v oblasti sociálních služeb. Ty zaměřují svou činnost především na pomoc rodinám a 

dětem nějakým způsobem ohroženým (chudobou, sociálním vyloučením, sociálně patologickým jednáním, 

důsledky trestné činnosti atp.), na poskytování poradenství apod. Stále více se podílejí i na vymáhání práv 

jednotlivých uživatelů sociálních služeb, zejména dětí, a na ovlivňování celkového společenského prostředí 

ve prospěch důraznějšího akcentu na práva dětí, a to i v legislativní oblasti.  

 

Doporučení: 

Výbor by mohl členský stát požádat, aby doplnil údaje o kvantitativním i kvalitativním stavu a vývoji 

spolupráce s NNO a o účinnosti jejich podpory ze strany státu, krajů a obcí. Chybí rovněž zhodnocení podílu 

subjektů nestátního sektoru na realizaci Úmluvy. 



 

Návrh dotazů:  

Jak je do právních předpisů ČR promítnuta spolupráce státních orgánů na všech úrovních veřejné 

správy s NNO v oblasti uplatňování práv dítěte?  

Jaké mají NNO zabývající se právy dětí možnosti spolupráce se státními orgány odpovědnými za 

sociální ochranu, zaměstnanost, bydlení, kulturu, prevenci kriminality, rasismu, AIDS a drog?  

 

 

Nezávislé kontrolní orgány 

 

C 17. Výbor doporučuje, aby účastnický stát plně zohlednil jeho obecnou poznámku č. 2 o úloze 

národních institucí pro ochranu lidských práv a ustavil nezávislý orgán pro kontrolu provádění 

Úmluvy, jež by zároveň prošetřoval jednotlivé stížnosti dětí způsobem šetrným k dětem. To lze 

zajistit rozšířením mandátu veřejného ochránce práv a jeho vybavením potřebnými lidskými a jinými 

zdroji, nebo ustavením funkce samostatného nezávislého zmocněnce či ombudsmana pro děti.  

  

Takový nezávislý orgán nebyl v České republice dosud zřízen. Podnět Výboru pro práva dítěte Rady vlády 

pro lidská práva ke zřízení institutu ombudsmana pro děti byl v květnu 2010 stažen z jednání vlády pro odpor 

řady ministrů. Ti uváděli jako důvod finanční náročnost takového opatření, přestože náklady na jeho provoz 

měly dosahovat ve dvou variantách pouze 20, resp. 10 mil. Kč (1,2mil., resp. 600 000 dolarů) ročně.  Stalo 

se tak již v rámci boje proti deficitu státního rozpočtu, i  když ČR patří v Evropě k nejméně zadluženým 

zemím a ušetřit na dětech není perspektivní. 

 

Doporučení:  

Výbor by se mohl vlády dotázat, zda a kdy hodlá nová vláda ČR urychleně ustavit nezávislý orgán pro 

kontrolu provádění Úmluvy? 

 

 

Přidělování prostředků 

 

C 19. Výbor doporučuje, aby účastnický stát prováděl článek 4 Úmluvy ve světle článků 3 a 6 tak, 

aby procento státního rozpočtu vyčleněné na uplatňování všech práv v maximálním rozsahu všech 

zdrojů, které jsou k dispozici pro hospodářská, sociální a kulturní práva dětí, bylo snadno zjistitelné 

a transparentně prezentované. Výbor dále vyzývá účastnický stát, aby každoročně jasně stanovoval 

své priority v otázkách práv dítěte a uváděl částku a procento rozpočtových prostředků 

vynaložených na děti, zejména na marginalizované skupiny,  na celostátní i místní úrovni tak, aby 

bylo možné vyhodnotit účinek těchto výdajů na děti a jejich účinné využívání. 

 

Toto doporučení Výboru nebylo realizováno ani částečně – se zdůvodněním, že státní rozpočet ČR 

je konstruován tak, že stát bez změny zákona o státním rozpočtu nemůže prostředky na uplatnění práv dětí 

rozpočtovat  zvlášť; jsou však prý zahrnuty do rozpočtů jednotlivých ministerstev.  



 

Doporučení: 

Výbor by mohl vládě doporučit, aby participace mladých byla jedním z kritérií dotačních programů vlády. 

Grantové prostředky by měly být více orientovány na podporu dětských parlamentů, jež by na národní úrovni 

neměly záviset na jednoletých grantech, ale měla by být podporována s delším výhledem. 

 

Údaje 

 

C 21.  Výbor naléhavě žádá účastnický stát, aby: 

(b) účinně využíval tyto ukazatele a údaje při tvorbě a vyhodnocování právních norem, postupů 

a programů zaměřených na provádění Úmluvy, přidělování prostředků a kontrolu provádění Úmluvy.  

 

Doporučení Výboru nebylo realizováno. 

 

Propagace/odborná příprava 

 

C 23. Výbor doporučuje, aby účastnický stát posílil snahy o zvýšení tohoto povědomí a vyzývá 

účastnický stát, aby zajistil systematickou výchovu a vzdělávání o právech, zásadách a 

ustanoveních Úmluvy, a to i pro odborné pracovníky pracující s dětmi a pro děti a pro odborné školy.  

 

Program vzdělávání k Úmluvě, který navrhla DCI ještě v období výzvy OSN ke vzdělávání pro lidská práva  

začátkem 1. desetiletí 21. století, nenalezl odezvu na vládních místech a nebyl tedy realizován. 

Po vstupu ČR do EU se využívají programy EU vzdělávání k lidským právům (obecně, ne specificky 

k dětským právům). Povědomí pracovníků pracujících s dětmi a pro děti (včetně pracovníků nově zřízených 

krajských správních úřadů a samospráv) o Úmluvě je na velmi nízké úrovni, jak opakovaně prokázaly 

průzkumy a šetření Národního institutu dětí a mládeže MŠMT ČR z let 2003 a 2008, nebyly však vyvozeny 

patřičné důsledky z jejich závěrů. 

 

 

III. Obecné zásady (články 2, 3, 6 a 12 Úmluvy) 

 

Článek 2 – Zákaz diskriminace 

 

C 29. Výbor doporučuje, aby účastnický stát nadále posiloval své legislativní iniciativy zaměřené 

na plné začlenění zákazu diskriminace (článek 2 Úmluvy) do všech příslušných právních norem 

týkajících se dětí a aby toto právo bylo účinně uplatňováno ve všech politických, soudních a 

správních rozhodnutích a v rámci projektů, programů a služeb, které mají dopad na děti, včetně dětí, 

které jsou cizinci či příslušníky menšinových skupin, jako romské. Výbor dále doporučuje 

účastnickému státu, aby nadále vedl komplexní osvětové kampaně a přijímal veškerá potřebná 

aktivní opatření zaměřená na předcházení negativním společenským postojům a boj proti nim.   

 



V souladu s koalicí 13 nestátních neziskových organizací Společně do školy s vážným znepokojením 

konstatujeme, že ačkoliv verdikt Evropského soudu pro lidská práva ve věci „D.H. a ostatní proti ČR“ 

z listopadu 2007 ukládá České republice odstranění diskriminačních bariér ve vztahu k vzdělávání dětí 

z romské minority, masivní strukturální segregace romských žáků do praktických (dříve zvláštních) škol v ČR 

i nadále trvá. Podle šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání1, které bylo realizováno na 2713 školách 

v první polovině roku 2009, praktické školy navštěvuje více než 27 % všech romských dětí. Tyto školy, 

které jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, přitom navštěvují pouze dvě neromské děti ze sta, 

jak to také odpovídá statistickému výskytu mentální retardace v každé populaci. I z oficiálního monitoringu 

tak zřetelně vyplývá, že je v ČR nejméně 10 tisíc romských dětí nezákonně segregováno z hlavního 

vzdělávacího proudu a vzděláváno způsobem, který znesnadňuje uplatnění na pracovním trhu v rámci 

majoritní společnosti. Tolerance nezákonného stavu ze strany státu je nejen porušováním lidských práv, kdy 

ČR systematicky selhává v povinnosti zabezpečit romským dětem právo na rovný přístup ke vzdělávání, ale 

ve svých důsledcích znamená, že vzdělávací systém je přímým producentem etnicky definovaného 

sociálního vyloučení.  

 

S lítostí dále konstatujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) mělo nejpozději po 

předmětném rozsudku ESLP podniknout razantní a jednoznačné kroky, jimiž by zainteresovaným stranám,  

zejména školským zařízením, psychologickým poradnám a celé zainteresované veřejnosti signalizovalo, že 

běžné umisťování romských dětí do škol s nižším vzdělávacím standardem není v souladu s platným 

právem2. To se doposud nestalo.   

Doporučení: 

S ohledem na to, že opatření realizovaná MŠMT nelze chápat jako dostatečná, mohl by se Výbor dotázat 

vlády, zda, resp. v jaké míře hodlá uskutečnit následující soubor opatření, jež mohou efektivně garantovat 

ukončení nezákonné praxe a mohou být odpovědnými orgány realizována v nejkratší možné době:  

 

1. celospolečenská mediální kampaň zaměřená na změnu předsudečných postojů majoritní veřejnosti 

k romské minoritě (mezi klíčové segregační faktory patří prosegregační tlak rodičů z majoritní společnosti 

a diskriminující předsudky učitelů);  

 

2. okamžité moratorium na přeřazování romských dětí do rámcového vzdělávacího programu pro děti 

s lehkým mentálním postižením (RVP ZV LMP), které ministr školství náležitým způsobem medializuje 

(dotyčný rámcový vzdělávací program je systematicky zneužíván k vytváření etnicky segregovaných škol 

s nižším vzdělávacím standardem a působí tedy ve vztahu k romským dětem výrazně diskriminačně);   

 

3. z téhož důvodu úplné zrušení RVP ZV LMP od školního roku 2011/2012;  

 

                                            
1  Tiskovou zprávu MŠMT (monitoring ÚIV) lze nalézt pouze na www.spolecnedoskoly.cz  
2 a řadou závazných mezinárodních úmluv, viz i rozsudek ESLP, např. Mezinárodní úmluva o odstranění 

všech forem rasové diskriminace, zde např. čl. 3 (ČR ratifikovalo už 1974), Hledisko mezinárodní (platí 
zde čl. 10 ÚČR, totiž aplikační přednost v případě rozporu se zákonem: „Vyhlášené mezinárodní 
smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí 
právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 



4. etický kodex bezodkladně adresovaný soustavě psychologicko-poradenských pracovišť (zdánlivě expertní 

diagnóza LMP je v praxi často jen formální záminkou pro vyřazení dětí z romské menšiny z hlavního 

vzdělávacího proudu);   

 

5. zopakování šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání v první polovině roku 2012 a prokázání pozitivní 

změny v meziročním srovnání. 

 

 

C 30. Výbor žádá, aby do příští pravidelné zprávy byly zahrnuty konkrétní informace o opatřeních a 

programech souvisejících s Úmluvou o právech dítěte, které účastnický stát přijal v návaznosti na 

Deklaraci a program činnosti přijaté Světovou konferencí proti rasismu, rasové diskriminaci, 

xenofobii a s tím související nesnášenlivosti v roce 2001 a s ohledem na obecnou poznámku č. 1 

k článku 29, odst. 1 Úmluvy (cíle výchovy).   

 

Vláda neplní doporučení Deklarace a programu činnosti, zejména nepřijala Národní akční plán a specifický 

vládní program prevence rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a intolerance. Vláda, resp. Rada vlády pro 

lidská práva v roce 2007 dokonce zrušila Výbor pro odstranění rasové diskriminace Rady vlády pro lidská 

práva, v němž byly zastoupeny i nestátní protirasistické organizace. Návrh Akčního plánu k boji s rasismem, 

jak se o něm zmiňuje G 50, nebyl nikdy do vlády předložen ani projednáván, místo toho vláda přijala v dubnu 

2010 koncepčně zcela chybnou „Strategie boje proti extremismu“, která nemá  nic společného s platnými 

mezinárodněprávními dokumenty, těsně před tím odešla vládní delegace jako jediný účastnický stát 

z konference Durban Review v Ženevě. Seminář zmíněný v G 51, jehož se experti ANO za dětská práva 

zúčastnili, nedospěl k závazným závěrům. Z textu G 52 až G 55 je pak očividné, že vláda zaměňuje prevenci 

rasismu, xenofobie a intolerance (mezi majoritou) za vzdělávání či integraci etnických menšin. 

Vláda sice připravila strategické materiály k výuce dějin 20. století, ale v praxi se tyto dějiny málokdy 

přednášejí jak z důvodů časových, tak proto, že tyto materiály bývají vnímány kontroverzně, neboť často 

stavějí do téže úrovně porušování lidských práv v zemích bývalého sovětského bloku po 2. světové válce se 

zločiny nacistického režimu za války. Důsledkem pak je, že spíše než k prevenci rasismu a xenofobie 

dochází mezi žáky k bagatelizaci, ne-li glorifikaci nacismu, resp. populistických řešení dnešních problémů 

soužití s romskou menšinou či s migranty, resp. muslimy. 

 

Doporučení: 

Výbor by mohl vládě znovu doporučit přijmout a realizovat, např. po vzoru některých sousedních států, 

komplexní Národní akční plán prevence rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a nesnášenlivosti podle 

relevantních ustanovení Deklarace a programu činnosti (Durban 2001, Ženeva 2010) s důrazem na 

konkrétní realizaci dětských práv dle čl. 2 Úmluvy včetně mechanismu podávání stížností samotnými dětmi. 

 

 

 

 

 



Článek 3 – Nejlepší zájem dítěte 

 

C 32. V souladu se svými předchozími doporučeními Výbor doporučuje, aby zásada "zájmu dítěte" 

obsažená v článku 3 byla řádně analyzována z hlediska různých situací dítěte (např. odloučení od 

rodičů, přezkoumání svěření do péče), skupin dětí (např. menšin) a zohledněna ve všech novelách 

právních norem týkajících se dětí, v soudním řízení, jakož i v soudních a správních rozhodnutích a v 

projektech, programech a službách majících dopad na děti. Výbor vyzývá účastnický stát, aby zajistil 

posílení výzkumných a vzdělávacích programů pro odborníky zabývající se dětmi a plné pochopení 

článku 3 Úmluvy a účinné uplatňování zásady v něm obsažené.   

 

Každodenní praxe zákonodárné, exekutivní i soudní moci ukazuje, že „nejlepší zájem dítěte“ buď nebývá 

vůbec uvažován, nebo je často pojímán značně subjektivně, zkresleně, bez znalosti dětské problematiky, 

bez hlubšího porozumění potřebám dítěte. Není bráno v úvahu současně krátkodobé a dlouhodobé hledisko, 

perspektiva celého vývoje dítěte a komplexní dopad opatření na dítě. Je to způsobeno hlavně neznalostí 

Úmluvy nejen ve veřejnosti, ale ani mezi pracovníky, kteří o dětech rozhodují, jak ukázaly mj. průzkumy 

organizované MŠMT v letech 2002 a 2007. G 57 a 58 zmiňují zásadu nejlepšího zájmu dítěte jen při jejich 

sociálně-právní ochraně a v soudním řízení, nikoli však např. v otázkách bydlení, zdravotnictví či vzdělávání.  

Soudci přitom nejsou dostatečně vzděláváni ve vedlejších oborech, zejména v psychologii – neumějí proto 

interpretovat sdělení dítěte. Mimo jiné nerozumějí dostatečně motivacím, které dítě vedou k jiné odpovědi 

než autentické a než je v jeho skutečném zájmu (např. pokud dítě v rámci jednání o svěření do péče sděluje 

to, co mu jeden z rodičů nařídil – může být motivem mnohem více obava ze sankcí než vlastní autentické 

přání dítěte; jiným příkladem je potřeba dítěte „chránit“ jednoho z rodičů apod.). Proto je velmi problematické   

zavádění povinnosti soudů vyslechnout dítě vždy – to se pak děje ve velmi krátkém čase, většinou 

jednorázově, často přímými otázkami, zatímco např. psycholog by s dítětem pracoval opakovaně, s využitím 

i nepřímých – a tedy také obtížněji zkreslitelných – metod). Aktuálně je využití práva dítěte vypovídat u 

soudu  nahlíženo jednostranně, pouze jako výhoda pro dítě a ochrana jeho práv, zároveň je silně 

podceňován stres, kterému je dítě vystaveno, má-li vypovídat u soudu a prezentovat svůj postoj, vzniká 

značné riziko, že  s dítětem nebude v těchto věcech zacházeno s dostatečnou citlivostí a potřebnými ohledy. 

Povinnost vyslovit názor může zatěžovat  dítě neúnosným pocitem odpovědnosti, pocitem zrady vůči 

jednomu z rodičů, riziku potrestání nepreferovaným rodičem aj. 

Dítě není  na  podání výpovědi před soudem či vyjádření svého názoru nijak připravováno – u soudu tak 

vstupuje do situace, jež je pro něj neznámá, nepřehledná, nestrukturovaná – tudíž značně stresující: netuší,  

co smí a co nemusí. Dítě často zažívá silný stres, pokud např. nezná odpověď na položenou otázku, někdy 

se proto snaží vypovídat i o věcech, které neví, jen aby vyhovělo a aby „dobře splnilo úkol”.   

Pokud hájí u soudu zájem dítěte opatrovník (často sociální pracovnice), často nemá právní vzdělání, 

nesleduje jednání kontinuálně, neboť se v jednání střídají, čímž je  možnost vycházet při hájení zájmů dítěte 

z hluboké znalosti celého případu a minulosti rodiny značně limitovaná a hájení zájmu dítěte je pouze 

formálním, avšak  neefektivním úkonem.     

Soudy neodlišují dostatečně příčiny odmítavého postoje dítěte vůči rodiči, zaměňují dítě popouzené 

s dítětem, které učinilo osobní negativní zkušenost s rodičem a nutí dítě do styku, který není v jeho zájmu 

(rodič agresor, závislý, rodič týrající dítě aj). V těchto procesech pak paradoxně největších úspěchů dosahují  

kverulanti a  rodiče s určitými  typy poruch osobnosti, kteří se halasně, asertivně až agresivně dožadují 



svých práv. Kompetentní rodič, beroucí ohled na dítě a nevyužívající proto  všech prostředků k dosažení 

cíle, naopak nemá leckdy šanci. 

V rámci trestněprávních řízení soudy často opomíjejí možnost ochrany nezletilých osob při výpovědi před 

soudem – vyloučení veřejnosti při citlivých  tématech, výpověď dítěte bez přítomnosti  obžalovaného, např.  

v rámci problematiky intrafamiliárního sexuálního zneužívání musí dítě vypovídat za přítomnosti   

zneuživatele, což je velmi nerovná konfrontace, dítě se (oprávněně) bojí odvety a pomsty. 

Zásada nejlepšího zájmu dítěte (viz G 56) je často pojímána čistě mechanicky, bez širších souvislostí. Dítě 

je při její aplikaci často vytrháváno z širšího kontextu rodiny, jsou hodnoceny často jen materiální potřeby 

(úroveň bydlení, příjmy domácnosti apod.), což nezřídka vede k odnětí dítěte z jeho prostředí a umístění do 

prostředí „vhodnějšího“ (např. dětské domovy skutečně v mnoha případech zajistí z hlediska materiálního 

„lepší“ prostředí). Citové potřeby dítěte a nebezpečí jeho deprivace však nejsou zohledňovány dostatečně. 

 

Doporučení: 

Výbor by se mohl zeptat vlády, zda a kdy hodlá navrhnout legislativní zakotvení principu nejlepšího zájmu 

dítěte, v optimálním případě tak, aby platil průřezově v rámci celého právního řádu České republiky, např. 

zakotvením zásady povinného posuzování z hlediska naplňování dětských práv u všech legislativních 

(„children mainstreaming“) a rozpočtových („children budgeting“) návrhů. Vláda by mohla případně sáhnout k 

řešení nejnaléhavějších zde popsaných nedostatků urychlenou změnou Občanského soudního řádu, jak ji 

navrhuje Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva.  

 

 

Článek 6 – Právo na život a rozvoj 

 

C 34. Výbor doporučuje, aby účastnický stát  

      b)  zkoumal možné příčiny sebevražd mládeže a charakteristické rysy osob, které se jeví jako 

nejvíce rizikové, a podnikl kroky k zavedení dalších podpůrných a intervenčních programů, které by 

omezily tento tragický jev. 

 

Doporučení Výboru není plněno. 

 

Tabulka (v příloze vládní zprávy) o počtu zemřelých na úmyslné sebepoškození nic neříká o příčinách 

sebevražd a krocích, které by omezily tento tragický jev. Slouží pouze jako „důkaz, že počet dokonaných 

dětských sebevražd od roku 1995 trvale klesá“, což však platilo pouze pro období 1997 až 1998 (na 100 tisíc 

obyvatel bylo dětí ve věku 5 až 19 let 3,4 a 2,9 ). Údaj za rok 2006 činí již opět 3,7 na 100 000 obyvatel. 

Počet dětských sebevražd prudce roste zejména v posledních letech roste. V roce 2003 tak zemřelo 7 dětí 

do 18 let, v roce 2009 došlo již k 27 dokonaným činům (zdroj: Policejní prezidium ČR), nemluvě o tisících ve 

stadiu pokusu. 

 

Vládní zpráva však vůbec nic neuvádí o příčinách sebevražd. Je sice známo, že jde většinou o problémy 

v rodině (spory a rozchod rodičů, s nimiž se dítě nedokáže vyrovnat), ve škole (studijní neúspěchy – zvláště. 

má-li dítě nadměrně ctižádostivé rodiče s vysokými nároky na jeho výsledky). Příčinou jsou i neúspěchy 

dítěte ve vztazích k druhým dětem, zejména první neopětované nebo brzy končící lásky – ale i šířící se 



šikana mezi spolužáky.  Rozmáhá se „kyberšikana“ jako důsledek zneužívání počítačové gramotnosti 

k vyjádření negativistických postojů mládeže k druhým lidem – spolužákům, učitelům, politikům a také ke 

starým lidem. 

 

V roce 2003 však náš tisk zaznamenal i sebevraždu sebeupálením, k níž sáhl středoškolský student Zdeněk 

Adamec, po příkladu Jana Palacha z roku 1969, pro nesouhlas se stávajícími poměry ve společnosti: „ Jsem 

další oběť tzv. demokratického systému, kde ale nerozhodují lidé, avšak peníze a moc“, napsal  ve svém 

posledním dopise „Co jsem se rozhodl udělat a proč“. (Právo 7. 3. 2003, strana 3). Tyto úvahy vnášejí aspoň 

letmý záblesk světla do převažujících závěrů různých průzkumů o naší mládeži, charakterizujících ji jako bez 

zájmu o veřejný život, myslící jen na sebe a svoji kariéru. Kdo myslí na víc, než jen toto, dostává se do 

názorových i citových problémů. Jak to napsal ve svém posledním dopise  Zdeněk Adamec: „ Po celý svůj 

život jem se setkával s problémy, které jsem asi nedovedl řešit. Jenže jich bylo nějak moc. Už nemohu dál. 

Ostatní si z ničeho nic nedělají, nikoho nic nezajímá. Je to hrůza. Lidé mají radost z utrpení druhých. …“  

 

Užívání tabákových výrobků a alkoholu dětmi lze chápat jako ještě mnohem rizikovější než dopravní 

nehody a sebevraždy, byť nevedou přímo k úmrtím dětí, ale k jejich celoživotní závislosti a poškození zdraví, 

resp. předčasným úmrtím v době dospělosti. Poslední výzkumy ukazují alarmující nárůst spotřeby těchto 

škodlivých látek dětmi a dokonce prudké snižování věku, kdy je děti začínají pravidelně užívat, až pod 10 let,   

přestože je zákonem zakázáno tyto látky prodávat i podávat osobám mladším 18 let. 

 

Doporučení: 

Výbor by se mohl chtít zeptat vlády, zda a kdy hodlá předložit legislativní úpravu, která by zakazovala 

kouření a reklamy na tabákové a výrobky a alkoholické nápoje včetně piva na všech veřejných místech, a 

jaká opatření podlá přijmout k vynucení dodržování již platných zákonů proti kouření a alkoholismu. 

 

 

Článek 12 – Respektování názoru dítěte 

 

C 36. Výbor doporučuje, aby účastnický stát zavedl komplexní právní úpravu zajišťující právo na 

vyjádření názoru, která by platila pro soudy, správní orgány, instituce, školy, instituce péče o dítě a 

rodiny, a zaručila právo na odvolání proti rozhodnutím v souladu s článkem 12 Úmluvy. Je třeba 

posílit programy zaměřené na zvyšování povědomí a výchovu k uplatňování těchto zásad a změnit 

tradiční chápání dětí jako objektů spíše než subjektů práv. 

 

 

Ke zlepšení došlo pouze v oblasti vzdělávání: od 1. 1. 2005 platí nový zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“), kde se 

uvádí možnost vzniku žákovské a studentské samosprávy ve škole a povinnost vedení školy zabývat se 

jejich závěry. V praxi však musí někdy žáci sami iniciovat založení školního parlamentu, zorganizovat volby, 

zasedání, agendu a závěry a jedinou povinností vedení školy je vyjádřit se k těmto závěrům. Druhý model 

jde opačným směrem, kdy parlament je uměle vytvořen tak, aby se žáci a studenti nevyjadřovali k důležitým 

věcem, ale jen napomohli splnění zákona. Prostor pro participaci na rozhodování je v obou typech 



minimální. Chybí promyšlené a kontinuální vedení, zajištění informovanosti žáků a studentů a  jejich 

podpora. 

Rezervy lze spatřit ve školách  v nevyváženosti mezi právy žáků a jejich povinnostmi, v podílu žáků na 

změnách v životě školy a jejich účasti též prostřednictvím žákovské samosprávy: 

V § 21 písm. d) a e) školského zákona jsou stanovena práva žáků a studentů na participaci, v § 22 jsou 

povinnosti žáků, v § 30 školní řád a v § 31 výchovná opatření a jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Participační složky se objevují v praxi také jako vyšší struktury sdružující školní parlamenty, tj. městské, 

krajské a Národní parlament dětí a mládeže. Zákonnou podporu však nemají a jejich podpora tak zcela 

závisí na jednotlivých konkrétních lidech v obcích a regionech. Nevnímání participačních struktur dokládá i 

úplná absence zmínky o nich ve 3. a 4. periodické zprávě České republiky. Česká republika tuto situaci v 

participaci dětí nebere jako nedostatek, nechápe ani participaci jako přínos pro společnost, participační 

složky nejsou ukotveny v zákoně (kromě školského), nemají grantovou ani morální podporu. Ještě nikdy 

nebyl do delegace České republiky na Valné shromáždění OSN ani na jeho zvláštní zasedání k dětem 

zahrnut dětský nebo mládežnický delegát. 

 

Zákon o mládeži nebyl dosud přijat, ačkoliv jeho paragrafované znění z roku 2003 se blížilo  usnesení vlády 

ČR o státní politice vůči mladé generaci z ledna 1999, které ukládalo MŠMT zpracovat koncepci rozvoje 

participace mládeže  na životě obcí, krajů, státu. Díky veřejné diskusi k němu, Národní konferenci o mládeži 

v roce 2002 a podpoře původní vládní koncepce organizacemi dětí a mládeže návrh předpokládal, že kraje i 

obce v součinnosti s dětmi a mládeží nejen vypracují a budou realizovat politiku vůči dětem a mládeži, ale 

zabezpečí i participaci dětí a mládeže na diskusi a rozhodování o věcech společného a veřejného zájmu, 

což přispěje k jejich výchově k demokracii a aktivnímu občanství. Po připomínkové poradě se zástupci 

jednotlivých resortů 23. 6. 2003 „vzhledem k nutnosti zásadní úpravy návrhu a nutnosti zpracování kvalitního 

textu“ byl ale zákon vrácen do Legislativní rady vlády, zde znovu projednáván až v červenci 2004 – a od té 

doby je zákon o mládeži odložen dosud. 

Mělo jít o “zákon o ochraně a podpoře dětí a mládeže”, Výbor pro práva dítěte OSN však (C 36) oprávněně 

upozorňuje, že je třeba změnit tradiční chápání dětí jako objektů spíše než subjektů práv.  

 

Pokud jsou děti (zřídkakdy) zvány do diskusních pořadů veřejnoprávních médií, nejsou zde brány jako 

rovnocenní partneři, dostává se jim pouze poučování od dospělých. 

 

V sociálně právní ochraně dětí se v praxi dosud neuplatňují proklientsky orientované přístupy, úředníci často 

nejednají s klienty na partnerské rovině, otevřeně a přímo, neberou v potaz nejlepší zájem dítěte. 

V rozporu s tvrzeními uvedenými v G 65 především u nejzávažnějších zásahů, jako je svěření do péče, 

odnětí z dosavadního prostředí atp., je názor dítěte stále často zjišťován pouze zprostředkovaně (např. 

sdělením názoru sociálního pracovníka, který s dítětem učinil pohovor). To je setrvačnost praxe, neboť 

právní úprava, zejm. soudního řízení, se v uplynulých letech postupně zpřísňovala ve smyslu povinnosti 

přímého dotazování dítěte (soudem), ale praxe tyto změny, vyplývající též z požadavků mezinárodních 

úmluv, bohužel často nerespektuje. Poslední, nejpřísnější změna v soudním řízení, je účinná teprve od října 

roku 2008. Možnost soudu neprovést výslech dítěte omezuje jen na zcela výjimečné případy. Zatím nelze 

hodnotit, zda tato změna praxi konečně výrazněji zlepší, či budou „výjimky“ nadále zneužívány. 

 



 

Doporučení: 

Výbor by se mohl vlády dotázat, zda hodlá legislativně zakotvit právo dětí na individuální i kolektivní 

participaci při rozhodování o všech otázkách, které se jich týkají (kromě soudnictví a vzdělávání), například i 

co se týče životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a územního plánování.  

Ohledně žákovských a studentských parlamentů by mohl doporučit vylepšení současné právní úpravy tak, 

aby se omezovalo zřizování stínových struktur obsazovaných a fungujících podle přání dospělých 

(tokenism). 

Výbor by se rovněž mohl zajímat, zda vláda hodlá zlepšit postavení dítěte před soudy tak, aby vyslechnutí 

dítěte soudem nemohlo být běžně nahrazováno listinnými důkazy, ale aby zájem dítěte před soudem byl  

chráněn tak, aby nikdo nemohl dítětem manipulovat, nýbrž aby se zjistil skutečný názor dítěte. Obdobně, 

jaká opatření hodlá vláda přijmout ke zlepšení participace dětských klientů v sociálně právní ochraně dětí. 

 

 

 

IV. Občanská práva a svobody (články 7, 8, 13 až 17 a čl. 37a Úmluvy) 

 

 

Článek 13 a 17, písmeno e) – Právo na přístup k přiměřeným informacím a ochrana před škodlivými 

 

Pozitivem je, že vláda (MŠMT) v poslední době posiluje svou odpovědnost za výchovu žáků v oblastech, kde 

jsoiu dětem v řadě rodin poskytujovány neúplné či zavádějící informace nebo jsou jim poskytovány příliš 

pozdě (výchova proti rasismu a xenofobii, výchova k rodičovství včetně sexuální výchovy). 

 

Nemalá část veřejnosti i řada odborníků jsou znepokojeny tím, že (přes to, co uvádí G 77 až 79) pořady 

nevhodné pro zdravý rozvoj dítěte, plné násilí, jsou zařazovány  již do  odpoledních vysílacích časů, tedy do 

doby, kdy je dítě často samo doma, bez kontroly, co sleduje. Totéž četné PC hry a hry dostupné na 

internetu, jež nejsou legislativně ošetřeny vůbec. Pokud Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za to 

vysílacím společnostem uděluje pokuty, velmi často je takové rozhodnutí následně zrušeno soudy. 

 

Doporučení: 

Výbor by se mohl dotázat vlády, zda počítá, že navrhne změnu legislativy tak, aby byly překlenuty mezery, 

které umožňují nesankcionovaný přístup dětí k pořadům a hrám, které mohou ohrozit jejich zdravý vývoj.  

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Rodina a náhradní péče (články 5; 18.1,2; 9 až 11; 19 až 21; 25; 27.4 a 39) 

 

Články 5 a 18 – Rodina 

 

C 42. Výbor vítá informace o koncepci opatření, která mají být přijata ve prospěch dítěte a 

rodiny, a o přípravě národního programu podpory rodin s dětmi.Výbor je znepokojen nedostatečnou 

pomocí a poradenstvím rodičům v souvislosti s jejich odpovědností za výchovu a vývoj dítěte(čl. 18), 

což vede k četným řízením o svěření do péče nebo umístění do náhradní ústavní péče. Výbor je dále 

znepokojen tím, že preventivní činnost a rodinné poradenství  jsou nedostatečné a že sociální 

problémy a krizové situace v rodině mohou být řešeny umístěním do ústavní výchovy.                                          

 

Když Výbor OSN ve svých závěrech k 1. vládní zprávě za ČR (1997 C 3) ocenil, že ČR připravuje a 

provádí rozsáhlou právní reformu, upravující v legislativě dětská práva, soustředila pracovní skupina pro 

rodinu a děti Aliance nestátních organizací pro práva dětí v ČR (ANO) společný postup NNO ve velké míře 

na legislativu. Už k připravované velké novele předchozího zákona o rodině z roku 1963 podala ANO řadu 

návrhů vládě, poslanecké sněmovně a Senátu. Poté, co byla velká novela zákona o rodině v roce 1998 

přijata, žádala ANO dokonce prezidenta republiky, aby zákon nepodepisoval kvůli závažným nedostatkům.  

Iniciativu vyvinuly NNO i vůči zákonu o sociálně právní ochraně dětí. To byla druhá zákonná norma, 

která podle 1. vládní zprávy o Úmluvě měla zabezpečovat práva dětí podle Úmluvy. Na základě podrobného 

kritického rozboru návrhu tohoto zákona podal jeden poslanecký klub (KDU-ČSL) návrhu na vrácení zákona 

vládě k přepracování. Návrh byl ale v Parlamentě přehlasován a zákon byl  přijat koncem roku 1999 bez 

větších změn. Nebyly předloženy ani pozměňovací návrhy na komplexnější podobu zákona o ochraně dětí 

státem: Upravit vztah státu a rodiny  v ochraně dítěte u funkční rodiny také v pozitivním smyslu, u dysfunkční 

rodiny působit hlavně k obnovení funkcí rodiny. Sankce (pokuta, trestní řízení) by měly mít především 

výchovný dopad na rodiče v nezbytných případech.  Bez toho uvedené zákony nezohledňují závaznost čl. 

18 Ümluvy  o prvotní odpovědnosti rodičů za výchovu a vývoj dítěte. 

Z nepřijatých podnětů NNO k zákonu o rodině připravila pak PS ANO v roce 2000 celý soubor 

návrhů na jeho novelizaci, hlavně návrh, zakomponovat do zákona základní požadavky preambule Úmluvy o 

právech dítěte, týkající se role rodiny a cílů výchovy. Návrhy byly projednány ve Výboru pro práva dítěte 

Rady vlády pro lidská práva, Radou přijaty a postoupeny ministerstvu spravedlnosti. 

 Přímo na Parlament se ANO obrátila znovu se žádostí o pozměňovací návrhy k zákonu o rodině 

v souvislosti s jednáním o snížení hranice trestní odpovědnosti dětí. NNO několikrát žádaly Parlament, aby 

tak nečinil a zvýšil spíš odpovědnost rodičů za výchovu dětí podle čl. 18 úmluvy a za její zaměření v duchu 

čl. 29 Úmluvy.  

 Pozornost NNO vzbudilo také usnesení vlády ze 7. 3.2003, které ukládalo MPSV vypracovat do roku 

2005 koncepci státní rodinné politiky.  

Usnesení vlády sice konstatovalo, že kroky i výstupy k této koncepci budou předkládány odborné i 

široké veřejnosti k diskusi, ve skutečnosti to nenastalo. MPSV pak přizvalo Alianci, zastupovanou DCI, 

aspoň k jednání o novele zákona o sociálně právní ochraně dětí. Novela byla připomínkována rovněž 

zejména z hlediska čl.6 a 18 Úmluvy o prvotní odpovědnosti rodičů za výchovu a vývoj  dětí a  čl. 27 o 

pomoci státu rodině. 

 



Sociálně právní ochrana dětí by v představě NNO měla být chápána šířeji: jako podpora funkční 

rodiny, pomoc státu k obnově funkčnosti rodiny, v krajním případě  vyhledání pomoci náhradní rodiny. Nikoli 

jen sankcionování rodiny, která nedostává  nebo ani z objektivních příčin nemůže dostát  svým povinnostem 

k dítěti, ani nahrazování rodinného prostředí institucemi jako kojenecké ústavy a dětské domovy. I zde jsme 

vyzdvihli hlavně návrh na implementaci Úmluvy o právech dítěte, zvláště článků 18 a 27, do obecných 

ustanovení zákona o SPOD v § 1 – s oporou v doporučení výboru OSN uvést legislativu do souladu 

s Úmluvou. 

 

Určité výsledky těchto snah NNO se v oblasti práva a praxe dostavily, alespoň v oblasti vztahu úřadů 

a rodiny, když ne tak ve vztahu k nestátním organizacím, pomáhajícím rodině i státu v péči o ohrožené děti. 

Vládní zpráva zcela pomíjí dokonce i aktivity NNO, přispívající k tvorbě a realizaci vládní koncepce 

prorodinné politiky, přijaté v roce 2005. Chybí např. jakákoli zmínka o vzniku a rozvoji sítě mateřských center 

právě v první polovině prvního desetiletí 21. století, pracujících samostatně či spolupracujících s obcemi a 

kraji, pokud o jejich činnost projevily zájem a spolupráci s nimi podporovaly. Vládě ve zprávě mateřská 

centra jako NNO nestála ani za zmínku, přestože vlastně spoluiniciovala a nyní široce realizují vládní 

koncepci rodinné politiky; a přestože iniciátorka mateřských center a hlavní organizátorka jejich sítě byla za 

svoji činnost v ČR i mezinárodní spolupráci vyhlášena Ženou Evropy. 

 

 

Články 19 a 20 – Ochrana před násilím a zanedbáváním a náhradní péče 

 

C 18 (1997). Výbor je znepokojen přetrvávajícím používáním tělesných trestů rodiči a neexistencí 

výslovných ustanovení ve školních řádech, zakazujících tělesné tresty dle čl. 3, 19 a 28 Úmluvy. 

C 41. (2003) Výbor doporučuje,aby účastnický stát podnikl kroky k řešení špatného zacházení a 

zneužívání dětí v rodině, ve školách, na ulicích, v institucích a vazebních zařízeních, mj. pomocí:  

b) zajištění, že tvrzení o týrání policií a o špatném chování policie budou rychle, důkladně a 

nestranně vyšetřena nezávislým orgánem a že pachatelé budou zjištěni a předvedeni před 

příslušný soud, který jim uloží zákonem stanovené tresty; 

c) vytvoření účinného systému oznamování a vyšetřování případů domácího násilí, týrání, špatného 

zacházení s dětmi a zneužívání dětí, včetně sexuálního zneužívání v rodině;vyšetřování a soudní 

řízení musí být vedeno způsobem ohleduplným k dětem bez opakovaných výslechů dětských 

obětí zneužívání v zájmu zlepšení jejich ochrany, včetně ochrany jejich práva na soukromí; 

f) veškerých potřebných kroků k přijetí právní normy zakazující tělesné tresty ve školách, ústavech,v 

rodině i za jakýchkoli jiných okolností; 

g) právních a správních opatření, jakož i iniciativ zaměřených na veřejnou informovanost, k ukončení  

užívání tělesných trestů a k zajištění dodržování tohoto zákazu; 

h) opatření pro tělesné i duševní zotavení a společenskou reintegraci obětí znásilnění, zneužívání, 

zanedbávání, týrání a násilí, včetně poradenských služeb, péče, rehabilitace a reintegrace obětí i 

pachatelů v souladu s článkem 39 Úmluvy;  

 

 

 



Frekventovaným problémem je jev, kdy práva dětí jsou porušována dětmi, ve školách jde o porušování práv 

žáků žáky. Jde zejména o různé formy školního šikanování. K jeho prevenci a minimalizaci mají školy a 

školská zařízení metodické pokyny, jak jev diagnostikovat, jak jej řešit a zejména jak mu předcházet.  

Česká republika je v současnosti na špičce žebříčku zemí podle počtu dětí umístěných v zařízeních 

institucionální péče na počet obyvatel. Souhrnem dílčích statistik Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších odpovědných institucí se dostaneme k číslu cca 

21 000 dětí a mladých lidí, kteří v současnosti žijí v České republice v ústavních zařízeních různých typů (v 

kojeneckých ústavech cca 1 500 dětí, cca 9 000 děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou 

ochrannou výchovou umístěné v ústavních zařízeních, v ústavech sociální péče cca 10 500 

dětí).Odpovědné orgány sociálně-právní ochrany dětí ve spolupráci s pověřenými soudy dosud mnohdy jako 

nejjednodušší řešení vzniklé krizové situace používají odebrání dítěte z původní rodiny a jeho předání do 

náhradní péče. Důvodem pro odebrání dětí z rodiny jsou mnohdy socioekonomické důvody, zejména špatné 

bytové podmínky či ztráta bydlení.  

 

b), c) Odborníci z nestátních organizací jsou znepokojeni, že se stává, že titíž specialisté Policie ČR pracují  

s pachateli i s oběťmi, neboť pak mívají tendenci pracovat s oběma skupinami stejnými metodami; na  dítě, i 

v roli oběti, nahlížejí jako na předurčené ke lhaní; nejsou dostatečně vzdělávaní v psychologii dítěte, ve 

vývojové psychologii (to nepopírá ani G 32), neumějí interpretovat projev a sdělení dítěte.  

V rámci vykázání násilné osoby ze společného bydlení (G 123) je dítě leckdy nuceno ke styku s tímto 

agresorem, bez ohledu na zájem a postoj dítěte je preferováno naplnění práva dospělého (na styk s dítětem) 

před právem dítěte (na ochranu). 

f), g) Generální zákaz tělesných trestů (G 135) nebyl přijat, možnost udělení pokuty za fyzické trestání 

dítěte (G 133) není  institucemi využívána, a to ani pokud jde o opakované případy. 

h) Odborníci se domnívají, že počet zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči (viz G 13) je zcela 

nedostačující i vzhledem k tomu, že počet takových dětí narůstá. 

 

Doporučení: 

Výbor by se mohl členského státu dotázat, jaká konkrétní vzdělávací a systémová opatření hodlá přijmout 

k nápravě popsaných nedostatků. 

 

 

C 43. Výbor doporučuje, aby účastnický stát: 

a) urychleně zkvalitnil odbornou podporu a poradenství pro rodiny zajištěním kvalifikovaných 

pracovníků a prostředků a zajistil, aby děti mohly zůstávat ve styku s oběma rodiči v souladu s 

články 3; 6 a 12 Úmluvy; 

b) provedl celkové vyhodnocení veškerých právních norem, postupů a správních rozhodnutí 

souvisejících s dětmi v rodině z hlediska jejich dopadu na rodinu jako celek za účelem přijetí 

rodinné politiky. Výbor dále vyzývá účastnický stát, aby přijal rodinnou politiku zahrnující 

minimální sociální zabezpečení dítěte a rodiny, bydlení a sociální služby, přiměřený vztah mezi 

prací rodičů a péčí o dítě, postavení žen a samoživitelů/samoživitelek, výživného, mateřské a 

otcovské dovolené a jiných otázek souvisejících s rodinou. 

 



Ministerstvo práce a sociálních věcí představuje vrcholek pyramidy výkonných orgánů, které mají pomáhat 

rodině a dětem (viz G 86). Většinu konkrétních reálných kompetencí mají ale v rukou úřady na nižších 

stupních veřejné správy, především města, obce a kraje. V letech 2001 až 2003 došlo v ČR k decentralizaci 

správy a většina pravomocí byla převedena na samosprávné celky, tj. obce a města, resp. kraje. Úřady 

těchto územních celků nemůže ministerstvo přímo řídit. To, jak vypadá výsledné zajištění práv dítěte, může 

ovlivňovat pouze metodicky, iniciováním změn zákonů a vydáváním podzákonných předpisů, které jsou pro 

výkonné orgány měst a krajů závazné, a zejména ovlivňováním finančních toků v rámci státního rozpočtu.  

Nejvýznamnější veřejnou institucí, která drží v rukou převážnou většinu kompetencí, vztahujících se k dítěti 

a ochraně jeho zájmů, je úřad města či větší obce, tzv. obce s rozšířenou působností, které pro stát a 

jménem státu zajišťují péči o rodinu a děti, garantovanou a placenou státem. Tyto úřady koncentrují funkci 

pomáhající s represivní. Trvalým problémem tohoto nejdůležitějšího kamene české péče o děti je, vedle již 

zmíněného spíše represivního charakteru práce jeho zaměstnanců, jejich přetíženost – na jednoho 

sociálního pracovníka/-ici připadá nezřídka i několik stovek „aktivních“ spisů evidovaných rodin. Tomu 

ostatně odpovídá i pojetí práce a zařazení pracovníků orgánu v systému veřejné správy „sociální pracovníci“ 

městských a obecních úřadů nejsou chápáni jako pracovníci v sociálních službách (s odbornou podporou – 

např. pravidelné a povinné supervize a celoživotní vzdělávání), ale jako státní (veřejní) úředníci včetně 

trvajících zákonných výjimek z povinného odborného vzdělání, nahraditelného stále pouhou praxí u daného 

úřadu. 

 

V České republice zatím neexistuje jednotná koncepce a metodika práce s ohroženými dětmi, která by 

zohledňovala i potřeby rodiny jako celku a vycházela z moderní zásady výjimečnosti oddělení dětí od rodiny, 

zejména vlastních rodičů, tzn. na principu striktní ochrany rodinného života, formulovaného konstantně též 

Evropským soudem pro lidská práva, a dále ze zásady účinné pomoci, směřující v maximálním možném 

počtu případů k co nejrychlejšímu opětovnému sjednocení rodiny (viz G 87). I kdyby však taková koncepce 

existovala, orgány sociálně-právní ochrany, tzn. v současnosti odbory úřadů místní a regionální samosprávy 

(nejde o státní orgány) by ji ani nebyly schopny naplňovat pro nedostatek financí, personálu i jeho 

dostatečného vzdělání. Vyskytne-li se v rodině krizová situace (např. sociální propad, chudoba apod.), je 

řešena (a vyřešena) často právě odebráním dětí z „nevyhovujícího“ prostředí. Moderní trendy práce 

s ohroženými dětmi (lépe: s ohroženou rodinou) tak v této oblasti přinášejí především nevládní organizace, 

což je ale problematické z několika důvodů: těchto organizací je obecně málo a navíc jsou v závislosti na 

systém financování vystaveny trvalé existenční nejistotě, a hlavně, tyto organizace pokrývají svými službami 

území státu naprosto nerovnoměrně, dostupné jsou prakticky jen ve větších městech. 

 

Práce s biologickou rodinou, zvláště v souvislosti s odebráním dětí z rodiny, je zcela nedostatečná a 

v podstatě formalizovaná, což opět souvisí s neexistencí jednotné koncepce práce s ohroženými dětmi. To 

dnes uznává i stát a v poslední době je na tyto skutečnosti reagováno, např. v Návrhu Ministerstva práce a 

sociálních věcí na transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti. S umísťováním dětí do náhradní 

výchovy (ať již rodinné či především institucionální) souvisí další problém, jímž je umísťování dětí daleko od 

původní rodiny, což dále zhoršuje možnosti účinné pomoci původní rodině za účelem jejího opětovného 

sjednocení. Stále ještě také dochází při umísťování dětí do náhradního prostředí k rozdělení sourozenců. 

Pobyt v institucionální výchově má přitom většinou charakter definitivní. Nejenže zákon nezná možnost 

umístění dítěte mimo původní prostředí na dobu určitou, do odpadnutí určité překážky apod., ale zejména 



v praxi orgánů veřejné správy dosud nezdomácněla striktní zásada dočasnosti opatření, kterým je odebráno 

dítě z rodiny, která při uplatnění účinné pomoci může být funkční. Orgán péče stejně jako soud mají sice 

povinnost v pravidelných intervalech (1x za čtvrt resp. půl roku) vyhodnocovat, zda důvody pro umístění 

dítěte do institucionální výchovy trvají, často se ale takové hodnocení po jedné návštěvě dítěte a ústavu 

omezuje pouze na konstatování, že trvají, aniž by byly podniknuty kroky účinné pomoci rodině a dítěti. 

 

Zařízení pro výkon pěstounské péče (viz G 94) se v důsledku platné právní normy dostávají do velmi 

komplikované situace, kdy jim zákon nařizuje vyplácet přesně stanovenou finanční částku jako tzv. odměnu 

pěstouna, ale nijak neřeší, kde na tuto zákonnou dávku získat finanční prostředky. Ostatní zařízení pro 

výkon náhradní výchovy přitom mají zákonem přiznaný nárok na příspěvek ze státního rozpočtu, který 

pokrývá přinejmenším přímé vzdělávací náklady příslušného zařízení. 

 

V Česku soudí rodinné záležitosti v rámci soudní soustavy na všech úrovních obecné soudy (viz G 97). 

Neexistence „rodinné“ specializace či přímo rodinných soudů, která je provázena často nedostatečným 

vzděláním soudců v jiné než právní oblasti (vývojová psychologie, sociální práce, sociologie ad.) je 

nedostatkem české úpravy. Jistá specializace v oblasti rodinné problematiky existuje pouze u soudů prvního 

stupně. U odvolacích soudů specializované rodinné senáty nejsou zřizovány a od počátku 90. let je 

převážná většina rozhodnutí v oblasti rodinného práva vyloučena z přezkoumání Nejvyšším soudem, takže 

často chybí sjednocující judikatura. Práva dětí, pokud jsou garantována ústavou a mezinárodními 

smlouvami,  chrání Ústavní soud. To je pozitivní, ale z hlediska efektivity a hlavně rychlosti rozhodování 

problematické. 

Podle názoru mnoha odborníků právo dítěte požádat OSPOD o pomoc funguje více v teorii (viz G 18) než ve 

skutečnosti – tyto orgány konají v některých případech značně liknavě, bez ohledu na ochranu dítěte a  jeho 

zájem, kvůli neprofesionalitě nevěří dítěti jeho sdělení, vytvářejí koalice s rodičem, chrání leckdy zájmy a 

práva rodičů na úkor ochrany dětí.  

 

Často kritizovanou skutečností je fakt, že důvodem pro odebrání dětí z rodiny jsou mnohdy socioekonomické 

důvody, zejména špatné bytové podmínky či ztráta bydlení. Byť se národnost dětí umístěných do náhradní 

péče určuje složitě, je známým faktem, že vysoké procento těchto dětí je romského původu. Uvedený stav 

souvisí kromě zmíněné neexistence koncepce práce s ohroženými dětmi rovněž s tím, že neexistuje ani 

jednotná a rozumná koncepce sociálního bydlení, fakticky dokonce neexistuje žádná (Podprogram “Podpory 

výstavby bytů pro osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku jejich sociální situace” z roku 2009 se 

v praxi pochopitelně dosud nemohl projevit a pro omezený počet finančních prostředků situaci ohrožených 

rodin pravděpodobně v blízké budoucnosti neovlivní tak zásadně, jak by bylo potřeba). K této skutečnosti se 

několikrát vyslovoval i Veřejný ochránce práv, např. v Souhrnné zprávě Veřejného ochránce práv za rok 

2007, kde zcela jasně zaznělo, že socioekonomické důvody, zejména špatné bytové podmínky či ztráta 

bydlení, by neměly být bez dalšího důvodem pro odnětí dětí z rodiny (k odst. G 108 a 109). 

 

Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2006 uvádí, že se Veřejný ochránce práv 

v souvislosti s ústavní výchovou opakovaně setkal s nerespektováním práv dětí umístěných v kojeneckých 

ústavech, dětských domovech a výchovných ústavech. Dochází k tomu dvojím způsobem, a to omezováním 

rozsahu návštěv rodičů či jiných příbuzných (např. na 2 hodiny za týden v odpoledních hodinách) nebo 



zákazem návštěv formou trestu za nevhodné chování dítěte či špatný školní prospěch. V rámci pozitivního 

přístupu k práci s rodinou dítěte umístěného do kojeneckého ústavu nebo dětského domova je třeba 

udržovat co nejširší osobní kontakty s rodiči dítěte. Jednou z možností je stanovení rozsáhlého režimu 

návštěv. Je žádoucí, aby časové omezení návštěv neznemožňovalo udržování citových a rodinných vazeb 

mezi umístěnými dětmi a jejich rodiči. Kojenecké ústavy a dětské domovy totiž naplňují biologické a 

materiální potřeby dítěte, avšak z hlediska vytváření identity a životní perspektivy a zdárného psychického 

vývoje dítěte rodinu nikdy plně nahradit nemohou. 

 

Za závažný nedostatek v praxi dětského domova označil Veřejný ochránce práv také tzv. režimování dětí a 

jejich trestání za každé porušení stanoveného režimu. Děti pak nemění své chování k lepšímu na základě 

svého poznání získaného výchovou, ale své jednání účelově přizpůsobují tomu, aby se vyhnuly trestu. 

Z pedagogického hlediska je nepřijatelné nepřiměřeně trvat na dodržování striktního denního harmonogramu 

a režimu dětí umístěných v dětských domovech. Tím může být potlačen základní rys osobnosti člověka, 

kterým by měla být schopnost žít jako svobodná individualita, jež nese za své chování odpovědnost. 

 

Protože je náhradní péče o děti kompetenčně rozdělena mezi několik ústředních orgánů státní správy, 

neexistuje k této problematice jeden snadno dostupný centrální zdroj statistických informací. Databáze 

jednotlivých odpovědných orgánů státní správy pak nejsou navzájem kompatibilní, neboť zatímco 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy využívá ve svých statistických podkladech jako časovou 

základnu období školního roku, Ministerstvo práce a sociálních věcí a další odpovědné instituce pracují 

s časovým obdobím kalendářního roku. Důsledkem tohoto stavu je situace, kdy neexistuje přesná statistika, 

kolik dětí a mladistvých žije celkem v ústavních zařízeních, platná k určitému datu (oproti G 114).  

 

Pro stanovování výživného (viz G 120) není jednotná metodika, v jeho výši jsou diametrální rozdíly. Stát 

dostatečně nechrání děti před neplacením výživného a nepřevzal dosud roli toho, kdo by výživné vyplatil a 

pak vymáhal. Veškeré argumentace státních činitelů proti takové funkci státu poskytují důkaz, že se při 

rozhodování týkajícím se dětí naprosto nebere v potaz článek 3 Úmluvy o upřednostňování jejich zájmu. 

Sociálně právní ochrana dětí by měla být chápána šíře, jako podpora funkční rodiny, pomoc státu k obnově 

funkčnosti rodiny, v krajním případě vyhledání pomoci náhradní rodiny, nikoli jen sankcionování rodiny, která 

nedostojí nebo ani z objektivních příčin nemůže dostát svým povinnostem k dítěti, a nahrazování rodinného 

prostředí institucemi – kojeneckými ústavy a dětskými domovy.  

 

Doporučení: 

Výbor by mohl doporučit vládě, aby před projednáváním otázek úpravy výživného na děti, sanace 

problémových rodin a dalších sociálních opatření informovala své členy, že jsou při posuzování jednotlivých 

variant vázáni článkem 3 Úmluvy. 

 

 

 

 

 



VI. Základní zdravotní a sociální péče (články 6; 18.3; 23; 24; 26; 27.1-3) 

 

 

Článek 23 – Postižené děti 

 

Dlouhodobě neřešeným a přitom zcela mimořádným problémem je velmi vysoký počet postižených dětí 

žijících v ústavech sociální péče pro děti a mládež (viz G 156). Tento stav je důsledkem přetrvávajícího 

nezájmu ze strany státu, který není schopen odpovídajícím způsobem podpořit rodiny s dětmi majícími různý 

druh a stupeň postižení. Rodiny se pak často dostávají do situace, kdy zajištění nutné celodenní péče o 

postižené dítě znamená pro danou rodinu pád na sociální dno v důsledku výpadku rodinných příjmů. 

Řešením je umístění dítěte do ústavu sociální péče. Ústavy sociální péče jsou navíc mnohdy umístěny 

v periferních oblastech a tak se dále posiluje prvek segregace postižených spoluobčanů. Od roku 1989 

nedokázal stát v tomto směru dosáhnout zásadnějších změn. 

 

V péči o zdravotně postižené děti v rodině (viz G 157) dochází k dlouhotrvajícímu nárůstu deficitů prevence 

a k pozdní diagnostice v problémových a sociálně znevýhodněných rodinách. V těchto situacích se lékaři 

obávají, že by mohli být stíháni pro „zásah do rodičovských práv“, pokud by chtěli upřednostnit zájem dítěte, 

neboť jejich pomoc, ba i informace jsou vázány na souhlas rodičů. Takto malfunkční rodiče však nadále 

čerpají na dítě sociální dávky, jak to uvádějí i sociálně-zdravotní odbory veřejné správy. Často pak represe 

vůči rodičům postihuje dítě, jež nakonec skončí v ústavní péči. 

 

Doporučení: 

Výbor by se mohl dotázat vlády, jakým způsobem hodlá prosadit upřednostňování nejlepšího zájmu 

zdravotně postiženého dítěte i v dysfunkční rodině. 

Také by mohl chtít vědět, jak vláda hodlá zajistit právo zdravotně postižených dětí na včasnou a následně 

dodržovanou péči, jak ji lékař stanovil, s ohledem na to, že práva dětí jsou nadřazena právům rodičů. 

Budou sociální dávky odebírány rodičům, kteří nedodržují nařízenou zdravotní péči o takové dítě? 

Zajistí vláda také depistáž hendikepovaných dětí, terénní práci sociálně-zdravotních oddělení v rámci 

sociálně právní ochrany dětí a asistentskou pomoc? 

 

 

Posuzování zdravotního stavu dětí pro účely výplaty sociálních dávek, zejména ve vztahu 

k poskytování příspěvku na péči dle Zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

 

 Domníváme se, že těmito předpisy jsou porušována práva dítěte, zejména článek 23, odst. 1) a 2), 

čl. 26 a čl. 27 Úmluvy o právech dítěte, kde se mimo jiné v čl. 23 odst. 2) říká: „...státy…zabezpečují 

oprávněnému dítěti a osobám, které se o ně starají, požadovanou pomoc, odpovídající stavu dítěte a situaci 

rodičů nebo jiných osob, které o dítě pečují.“, v čl. 26, odst. 1): “... státy...uznávají právo každého dítěte na 

výhody sociálního zabezpečení včetně sociálního pojištění a činí nezbytná opatření k dosažení plného 

uskutečňování tohoto práva…“, popř. v čl. 27 odst. 1):… státy… uznávají právo každého dítěte na životní 

úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj…“ 

 



 

 Porušení Úmluvy spatřujeme zejména v tom, že hodnocení schopností dítěte pro účely přiznání 

příspěvku na péči je postaveno na faktu, že dítě nezvládá určitý, dle vyhlášky předepsaný, počet úkonů péče 

o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti podle věku. Tedy, čím více úkonů nezvládá, tím vyšší příspěvek mu 

může být přiznán. V praxi to znamená, že rodiče, kteří se o své dítě s postižením řádně starají, pečují o ně, 

rehabilitují, takže dochází ke zlepšení řady dovedností, paradoxně tak o příspěvek přicházejí, vůbec ho 

nedostanou, nebo je jim snížen. Pokud by o dítě kvalitně nepečovali a „nechali“ dítě osudu, pravděpodobně 

byl se příspěvku i ve vyšší výši dočkali. 

 

 Dítě mladší 1 roku věku nemá ze zákona nárok na  příspěvek na péči, i když je od narození patrné, 

že jde o postižení těžké, dlouhodobé, či trvalé. A kdy je také zřejmé, že péče o takové dítě je mnohem 

náročnější než péče o dítě zdravé téhož věku (příprava speciální stravy, nutnost pravidelných rehabilitačních 

cvičení atd.). Tato náročná péče není nikde zohledněna. Ve věku od 1 do 2 let se k většině úkonů nepřihlíží. 

Rodiče dostávají příspěvek na péči maximálně 1. stupně. Zároveň se rodičům o tuto částku snižuje 

rodičovský příspěvek To znamená, že celková výše finanční podpory je stejná jako rodičovský příspěvek u 

zdravého dítěte, i když i tady, jak zmíněno, je péče jiná, náročnější atd. 

 

 Děti s chronickými chorobami, jako např. diabetes mellitus, coeliakie, cystická fibrosa v mladším i 

starším školním věku řadu uvedených úkonů zvládnou, takže na příspěvek nemají nárok. Jenže o tyto děti je 

třeba také stále pečovat, hlídat jejich dietní i léčebný režim, čehož často sami nejsou ještě schopny. Rodiče 

nemohou spoléhat, že děti samy situaci zvládnou (nesní nevhodné jídlo, řeknou si včas o pomoc při akutním 

zhoršení stavu atd.). 

 Děti s těžkým mentálním deficitem, kombinovaným postižením, poruchou, spojenou s psychiatrickou 

diagnózou, poruchou chování, výraznou hyperaktivitou, avšak pohybově schopné, jsou schopné zvládnout 

řadu předepsaných úkonů, takže jim příspěvek nebývá přiznán, případně jen v minimální výši, případně je 

jim snížen. Přesto takové děti nezvládají komunikaci, mnohdy ani sebeobsluhu, nedomýšlejí dopady svého 

zkratkovitého chování a vyžadují od rodičů trvalý dohled, doprovod. Takové dítě zvládne např. úkon otevřít 

dveře, otočit kohoutkem, umýt si ruce, napít se z hrnku, avšak otevře dveře na chodbu a uteče na ulici, kde 

může vběhnout pod auto, otočí kohoutkem, ale nechá vodu téci, hrnek s tekutinou i horkou v nestřeženém 

okamžiku převrhne, vylije, opaří se.  

 

 Děti s mentální retardací, psychiatrickými diagnózami a poruchami chování mívají sice ve starším 

školním věku přiznán příspěvek na péči ve výši I. či II.stupně, ale není brána  v potaz nutnost doprovázení 

druhou osobou, a tedy přiznání mimořádných výhod III.st. (ZTP/P). 

 Zmíněné předpisy tedy nerespektují to, že dítě je organismus trvale se vyvíjející, a proto se 

z vývojového aspektu musí posuzovat i všechny skutečnosti, které se dítěte týkají. Nezohledněným 

aspektem je také to, že v současnosti velký počet dětí s postižením vyrůstá v rodinách, a že je nutné 

zohlednit i roli rodičů v péči o dítě, náročnost péče, zátěž rodiny takovou péčí a hodnotit také kvalitu péče o 

dítě. Zákon vyhovuje zřejmě dospělým osobám s postižením a to hlavně s postižením tělesným. Filozofie 

posuzování soběstačnosti a péče o sebe je z hlediska  zmíněného vývojového aspektu a úlohy rodiny pro 

dítě naprosto nevhodná. Navíc se připravuje snížení výše dosud poskytovaného příspěvku ze 2 000 Kč 

na pouhých 800 Kč měsíčně. 



 

Doporučení:  

Výbor by se mohl vlády dotázat, jak hodlá kritéria pro posuzování dětí zcela změnit s ohledem na zmíněné 

aspekty. Jde především o diagnózu dítěte, stupeň celkového vývoje dítěte, náročnost péče o dítě. 

S ohledem na náročnost péče o dítě s postižením, popř. na mimořádnou náročnost péče i u dětí 

s chronickými interními chorobami, u dětí s psychickými poruchami a poruchami chování by se nabízelo 

vztahovat posouzení dítěte s postižením k náročnosti péče o dítě zdravé téhož věku, jako tomu bylo dříve při 

posuzování nároku na příspěvek pro dítě, vyžadující mimořádnou péči či péči mimořádnou zvláště náročnou.  

 

Článek 24 – Základní zdravotní a sociální péče 

 

C 47. Výbor doporučuje  účastnickému státu, aby urychleně: 

a) stanovil udržitelné mechanismy financování systému základní zdravotní péče a účinného 

využívání zdrojů, včetně přiměřeného platového ohodnocení zdravotníků a zajistil, aby všechny děti, 

především děti z nejvíce marginalizovaných zranitelných skupin, měly přístup k bezplatné a kvalitní 

základní zdravotní péči. 

 

 Kroky vlády, která nastoupila po volbách v roce 2006, pokud představují spíše podrývání prorodinné 

či sociální politiky, se ve vládní zprávě nezmiňují. 

 Například: v roce 2007 byly uzákoněny tzv. regulační poplatky ve zdravotnictví (za den v nemocnici, 

za návštěvu u lékaře, na pohotovosti a za položku na lékovém receptu) bez rozdílu pro všechny, včetně dětí 

– ačkoliv např. v Německu jsou děti (podle Úmluvy do 18 let) z poplatků ve zdravotnictví vyňaty. Také přímý 

příspěvek pacienta na pobyt v nemocnici tam platí i dospělý pacient jen po 28 dní v roce, pak jej hradí 

pojišťovna. Přitom jsou průměrné platy, z nichž musí za děti platit jejich rodiče, v Česku několikanásobně 

nižší než v Německu. Také ochranný limit je v Česku stanoven pevnou částkou, zatímco v Německu je 

stanoven 2 % z měsíčního příjmu, u chronicky nemocných jen 1 % z příjmu, což je sociálně spravedlivější, 

ale i humánnější.  

 Z rozhodnutí semináře k Úmluvě poskytly v prosinci 2008 NNO příslušné údaje všem voleným 

zástupcům občanů v Parlamentě. A nebude snad příliš neskromné předpokládat, že tak i NNO Česka svým 

dílem  přispěly k tomu, že s platností od 1. 4. 2009 byly zrušeny pro děti do 15 let věku aspoň poplatky za 

návštěvu lékaře (kromě  pohotovostních lékařů). I pro děti zůstal také poplatek lékárně za předepsaný 

recept.  

 Dětem, resp. jejich rodičům, zůstala i povinnost hradit poplatek za pobyt nemocného dítěte 

v nemocnici; a platí to i pro následná zotavovací a rehabilitační zařízení pro děti dlouhodobě nebo chronicky 

nemocné. Jejich kapacita od té doby zůstává nenaplněna a neslouží tedy dostatečně péči o zdraví dětí. 

“Vládní zpráva však – protože jde o opatření platné až od roku 2008 – u zdravotní péče uvádí, že „potřebná 

zdravotní péče je dětem hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Plátcem pojistného za děti a 

mladistvé do ukončení přípravy na povolání / nejvýše do 26 let) je stát“ (G 152). Poplatek měli rodiče platit 

dokonce i za pobyt novorozence v porodnici. Teprve od 1. 4. 2009 byli na nátlak veřejnosti z tohoto opatření 

vyňati novorozenci (ostatně poplatky byly oficiálně nazvány „regulačními“ – prý aby pacienti zbytečně často 

nenavštěvovali lékaře – ale opatření „regulující“ porodnost ve státě, kde je tak nízká jako dnes v ČR, by bylo 

protismyslné) a snížen ochranný limit dětem do 15 let věku. 



 

Doporučení: 

Výbor by se mohl vlády dotázat, zda zvažuje zrušení tzv. “regulačních poplatků” ve zdravotnictví pro 

všechny děti v souladu s principy čl. 3 odst. 1 Úmluvy, aby tak odstranil bariéry v přístupu dětí ke zdravotní 

péči a předcházel nebezpečí kvůli možnému zanedbání lékařské péče i vzhledem ke zhoršující se socilní 

situaci jejich rodičů. 

 

 

C 53. Výbor doporučuje, aby účastnický stát zajistil, aby v procesu privatizace byla 

zohledňována ustanovení Úmluvy a aby všechny děti žijící na území účastnického státu požívaly 

sociálních dávek na základě rovnosti. 

 

 Vládní zpráva vyzdvihuje také „prorodinnou“ politiku (G 88), nic ale neříká o tom, že  od roku 2008 

došlo i ke zhoršení realizace čl. 32, odst. 5 ústavní Listiny lidských práv a svobod, že „rodiče, kteří pečují o 

děti, mají právo na pomoc státu.“ 

 

 Vládní reformou přišlo o přídavky na dítě zhruba 40 procent rodin, které je dříve pobíraly. Šanci 

získat je mají nyní jen ti, jejichž příjem se vejde do 2,4 násobku (před rokem 2008 čtyřnásobku) životního 

minima. Daňová reforma přitom zrušila daňovou progresi, zavedla „rovnou daň“ 23 % z příjmu, jež neexistuje 

téměř nikde v hospodářsky vyspělém světě, a na příjmy z částky nad 80 tisíc měsíčně zavedla dokonce 

„daňový strop“.  

 

 Příjmy státu – také na zdravotní a sociální zabezpečení rodin s dětmi – se tedy reálně snížily, což 

přispělo  k růstu deficitu státního rozpočtu ČR a relativizovalo i čl. 3 a 4 Úmluvy o právech dítěte. Podle nich 

stát, účastník úmluvy, se zavazuje zajistit každému dítěti pro jeho život nezbytnou ochranu a péči i pokud jde 

o hospodářská, sociální a kulturní práva v maximálním rozsahu svých prostředků.  

 

Doporučení: 

Výbor by se mohl vlády dotázat, zda hodlá upřednostnit nejlepší zájem dítěte podle Úmluvy při provádění 

ekonomických reforem.  

 

C 50. Výbor opakuje obavy Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva (C/C.12/1/Add.76 odst. 

21/41) týkající se kouření, narkomanie a konzumace alkoholu, jakož i sice klesajícího, nicméně stále 

vysokého výskytu těhotenství a potratů nezletilých dívek. 

 

I když G 172 konstatuje, že byl v roce 2005 přijat zákon č. 379/2005 Sb., jenž zakazuje prodej tabákových 

výrobků osobám mladším 18 let a prodej tabákových a alkoholických výrobků v místech a na akcích 

určených pro osoby mladší 18 let, jsou běžně cigarety i alkohol těmto dětem prodávány, mimo jiné v 

tržnicích  – chybí pravidelná systematická kontrola. Výzkum v roce 2008 ukázal, že kouření, narkomanie a 

konzumace alkoholu mezi dětmi stále roste, přičemž se snižuje průměrný věk, v němž děti začínají kouřit, až 

pod 10 let. 

 



Doporučení:  

Výbor by si mohl od vlády vyžádat seznam opatření, kterými se bezpodmínečně vynutí dodržování zákona č. 

379/2005 Sb. ve vztahu k dětem, jakož i širší prevence (omezení přímé i nepřímé propagace kouření a 

alkoholismu na veřejných místech a v médiích jako je film a televize). 

Výbor by se mohl zeptat vlády, kdy a jak zajistí podporu preventivní zdravotní péče v praxi dětských lékařů, 

a doporučit návrat školní zdravotní péče do systému stejně jako zavést preventivní programy do škol a ve 

zdravotnictví a snažit se jimi oslovit rodiče dětí, zejména rodiče s nižším vzděláním. 

   

 

VII. Vzdělávání, volný čas a kulturní aktivity (články 28, 29 a 31) 

 

C 55. Výbor bere na vědomí úsilí účastnického státu v této oblasti a doporučuje, aby stát: 

(a) zajistil všem dětem v účastnickém státu, zvláště dětem z venkovských komunit, dětem, které jsou 

příslušníky romské menšiny a jiných menšin, jakož i dětem ve znevýhodněném postavení, například 

uprchlíkům, nelegálním přistěhovalcům, zejména mladistvým bez doprovodu dospělých, dostupnost 

a přístupnost bezplatného základního vzdělání a kvalitní vzdělání, a to i v jejich mateřském jazyce; 

(b) dále posiloval snahy o profesionalizaci hodnocení dětí při nástupu do školy tak, aby pokud 

možno nedocházelo k umísťování dětí romského původu a jiných dětí ze  znevýhodněných skupin 

do zvláštních škol; 

(c) reformy ve školství prováděl po dostatečné přípravě a podporoval školy přidělováním dalších 

prostředků a doškolováním učitelů a zajistil kvalitní vyhodnocování nových programů; 

(d) prosazoval kvalitní vzdělávání na území státu k dosažení cílů uvedených v článku 29, odst. 1 

Úmluvy a v obecné poznámce Výboru o cílech vzdělávání; a zajistil zařazení výchovy k lidským 

právům, včetně práv dítěte, do školních osnov.   

 

 Výbor pro práva dítěte konstatoval (viz C 54), že provádění reformy školství je v ČR zatím 

nedostatečné. Na doporučení C 55, co dělat dál, reaguje ale vládní zpráva (G 176 až 184) zúženě jen na 

body a) a b): vyzdvihuje, co učinila vláda pro znevýhodněné děti a menšiny.  Opomenuty jsou body c) a d) – 

dosáhnout kvalitního a bezplatného vzdělávání všech dětí ve státě k dosažení cílů uvedených v čl. 29 

Úmluvy, a to reformou školství a vzdělávání při dostatečné přípravě učitelů a vyhodnocování kvality nových 

programů. 

 Období, za něž je vládní zpráva podávána, zahrnuje při tom roky 2000 až 2006, období přípravy a 

zahájení reformy vzdělávání v ČR – k níž přistoupila většina států Evropy již v 90. letech 20. století. Základy 

reformy byly vyjádřeny ve vládní Koncepci rozvoje vzdělávání v ČR z roku 1999 a v Bílé knize – Národním 

programu rozvoje vzdělávání z roku 2000.  

 

 Slavnostně byla vyhlášena ”veřejná diskuse pro 10 milionů”, která se ale měla odehrát od jara do 

podzimu téhož roku – pro učitele tedy v podstatě “přes prázdniny”; při tom výtisky dokumentů pro školy k 

diskusi zůstaly ležet na MŠMT; na školy dorazila nejvýš Koncepce. Nikdo však nebyl oficiálně pověřen 

studium a diskusi organizovat. 

 „Právní páteří“ reformy vzdělávání se měl stát nový školský zákon připravovaný  od konce 

devadesátých let a po řadě peripetií přijatý až v roce 2004. Je to však spíše zákon o školství jako instituci, 



jeho organizaci a řízení, ne tak slibovaný právní základ proměny ve vzdělávání na prahu nového tisíciletí. 

Postrádá dokonce vymezení hlavních pojmů reformy – co se vlastně rozumí vzděláváním, kdo jsou jeho 

účastníci, jaké jsou jejich vztahy, práva a povinnosti. Nový školský zákon se tak nestal vodítkem vytváření a 

fungování školního společenství pedagogů, žáků a jejich rodičů, společně usilujících o dosahování cílů 

vzdělávání, jak stanovila Bílá kniha. Původní návrh zákona postrádal dokonce i kodifikaci závěrů moderní 

pedagogiky a psychologie o proměně ve způsobu vzdělávání – to bylo až dílem poslanců a senátorů, kteří 

vzali za své návrhy NNO k zákonu, s nimiž občanské iniciativy neuspěly v připomínkovém řízení na MŠMT a 

až volení zástupci občanů je přijali formou pozměňovacích návrhů k vládnímu předkladu zákona.  

 V dalším zlepšování školského zákona by bylo proto třeba ještě pokračovat – jak dali najevo peticí 

Parlamentu ČR účastníci semináře k Úmluvě o právech dítěte již v roce 2005, pořádaném českou sekcí DCI.  

Výbor Senátu ČR, který si původně vyžádal od NNO celý soubor jejich připomínek, odkázal ale nakonec 

NNO znovu na MŠMT a jeho novely k zákonu, případně pozměňovací návrhy Poslanecké sněmovny. 

Dalším krokem občanské veřejnosti  proto bylo odeslání další petice účastníků semináře k Úmluvě o 

právech dítěte 20. listopadu 2008 vládě a Parlamentu, v níž je znovu žádána podstatná novelizace 

školského zákona.  

 

 Zákon o právu petičním pokládáme za právní normu významnou z hlediska uplatnění práva občanů 

na ovlivňování věcí veřejných a reakci MŠMT na petici za ne zcela adekvátní článku 21 ústavní Listiny 

základních práv a svobod občanů ČR, který jim přiznává právo účasti na správě veřejných věcí. 

  

 K hlavním koncepčním nedostatkům zavádění nového způsobu vzdělávání patří malý důraz na 

otázku – proč reforma? Návrh DCI zahájit vzdělávání pedagogů pro reformu společným tematem  

„Vzdělávání – činitel proměny světa“, pro které organizace připravila i lektorský sbor, nenašel odezvu na 

odpovědných místech a celostátně byla reforma vzdělávání ne příliš šťastně zahájena nikoliv vysvětlováním 

smyslu reformy  –  školám byla rovnou uložena povinnost vypracovat vlastní školní vzdělávací program (dále 

ŠVP) podle závazných rámcových vzdělávacích programů (dále RVP).   

  

 Reformě nepředcházelo ani ji pak neprovázelo získávání pedagogů samých pro reformu vzdělávání, 

aby pochopili její podstatu jako změnu informativně reproduktivního způsobu vzdělávání mládeže ve 

vzdělávání formativní, směřující k utváření klíčových kompetencí – způsobilosti mladého člověka pro 

pracovní, občanský i osobní život, v němž vzděláváním má získat vědomí úkolů člověka ve třetím tisíciletí i 

schopnosti, ochotu a vůli jim dostát. Na adresu MŠMT lze proto vznést závažnou výtku, že zanedbalo, jak 

přiblížit učitelům i veřejnosti smysl kurikulární reformy. 

 

 Za klad RVP lze pokládat aspoň to, že dřívější osnovy jednotlivých předmětů rámcové vzdělávací 

programy spojují do celků oborů vzdělávání a „zastřešují“ je „průřezovými tematy“. Spoluprací pedagogů 

různých aprobací je tak možné překonávat „věčný“ problém mezipředmětových vztahů a propojením 

jednotlivých předmětů vést žáky k poznávání a chápání celku světa přírody a společnosti. Je škoda, že 

aspoň tento modernizační aspekt vzdělávání není zmíněn jako projev reformy vzdělávání ve vládní zprávě 

např. v části I, Obecná prováděcí opatření. O RVP jako jedné z důležitých podob reformy se zpráva zmiňuje 

jen okrajově a neorganicky až v části VIII  (G 236); Informace o RVP aspoň v části VII zprávy by lépe 

dokládala, že i ČR se snaží o zásadní reformu vzdělávání pro 21. století. 



  

 Rámcové vzdělávací programy mají ovšem i nedostatky: kromě předpokládané prosté implementace 

„shora daného“ do ŠVP jsou výstupy oborů vzdělávání často tradičně příliš detailní nebo odborné, stále 

pojímané spíše jako samostatná, izolovaná „věda“, než jako nástroje k porozumění světu i sobě samému a k 

utváření osobnostních vlastností žáka a jeho způsobilosti pro život. Odtud i úvahy inovativních pedagogů, 

zda by RVP a navazující ŠVP nepotřebovaly kromě vertikálních průřezových témat jednotlivých 

vzdělávacích oborů ještě „horizontální“ průřezové téma, „zastřešující“ jednotlivé oblasti vzdělávání – Člověk 

a příroda, Člověk a společnost, Člověk a práce atd. –, které by shrnovalo poznatky o světě a životě z celku 

vzdělávání. 

  

 Význam nového přístupu k žákům ne jako k objektům vzdělávacího působení, ale pravoplatným 

účastníkům vzdělávání, a pojetí vzdělávání jako společné činnosti vzdělávajících i vzdělávaných 

k dosahování cílů vzdělávání stanovených v § 2 školského zákona – jak žádaly v zásadních připomínkách 

k zákonu NNO – by  bylo potřebné závazně zakotvit i v tomto zákoně. Nepostačí tvrzení MŠMT, že to „přece 

vyplývá z kontextu“. 

  

 Ve vládní zprávě není uvedeno, že posun k lepšímu lze konstatovat aspoň na mateřských školách – 

diky projektu Zdravá mateřská škola, který vede Státní zdravotní ústav, i díky dobře koncipovanému RVP 

pro předškolní vzdělávání: ten klade především důraz na osobnostní rozvoj dítěte, ne tolik na osvojování 

poznatků z různých vědních oborů, tedy na školní vzdělávání.  

  

 Vládní zpráva se také vůbec nedotýká  záměru MPSV, formulovaného až v tzv. prorodinném balíčku 

z roku 2008: Když při nedostatku dětí obce rušily mateřské školy a často jejich budovy prodávaly pro jiné 

účely, při nastalém vzestupu porodnosti u silných ročníků ze sedmdesátých let přišlo MPSV s návrhem 

vytvářet rodičům vhodné podmínky pro sladění pracovního a rodinného života zřizováním firemních 

„miniškolek“ a dokonce i „sousedskou výpomocí“ v individuálních bytech – jako živnosti. NNO sdružující 

pedagogické pracovnice předškolní výchovy bez rozdílu působící ve veřejných i soukromých, občanských i 

církevních předškolních zařízeních, ovšem důrazně žádají – vzhledem k závažnosti  výchovy a vzdělávání 

předškolních dětí – stanovit přísné podmínky pro realizaci a kontrolu živnostenského podnikání v této oblasti:  

Mimoškolní výchova a vzdělávání nemůže být pouhým „hlídáním dětí“ a i jako živnost by  měla být  vázána 

na určitý stupeň  moderního pedagogického vzdělání vycházejícího (nejen) z pojetí předškolního vzdělávání 

hlavně jako osobnostního rozvoje dítěte a jeho integrace do společnosti. 

 

 V posledních letech dochází k porušování čl. 28 písm. b Úmluvy ze strany některých středních škol, 

které dávají do příjimacích zkoušek učivo, které není obsahem Rámcového vzdělávacího programu či má 

podle něj být vyučováno později než jsou termíny přijímacích zkoušek. Ke zvládnutí přijímacích zkoušek pak 

tyto školy nabízejí za úplatu přípravu v trvání několika měsíců, čímž diskriminují v přístupu ke 

středoškolskému vzdělávání děti z rodin, které si to nemohou dovolit.  

 

Zpráva nezmiňuje výsledky mezinárodních srovnávání PISA a TIMSS, v nichž sice co do celkových výsledků 

nevycházejí naši žáci špatně, ale ukazuje se tam opakovaně na základní nedostatky našeho školství – 

vysokou selektivitu, velkou závislost na socioekonomické úrovni rodiny (to znamená, že škola místo aby 



nerovnosti vyrovnávala, je zvýrazňuje) a také, že jsou velké rozdíly mezi úrovní škol. Pro děti, které bydlí 

v lokalitě, kde není možný výběr školy a přitom tam existuje jen málo kvalitní škola, to značí značný 

handicap pro jejich další vzdělávání. 

  

 Je nutno zmínit také závěrečný výstup celého období středoškolského vzdělávání dětí a mládeže – 

maturitní zkoušku. Uzákoněná „nová“ maturita má odpovídat novému pojetí vzdělávání, jež má být založeno 

na  osobnostním rozvoj žáka vzděláváním až po získání potřebných kompetencí, tj. způsobilosti pro život a 

práci. Pedagogové, sdružení ve stálé konferenci asociací NNO pro vzdělávání na ZŠ a SŠ (SKAV), 

poukazují také na to, že podle nového § 78a zákona rozsah znalostí ověřovaných maturitou stanoví 

ministerstvo svými katalogy. Ty by správně měly být adresovány studentům, a to v podobě dovedností, které 

má střední škola „nacvičit“ a maturant veřejně předvést. 

  

 Členské organizace sdružené ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV) a koalice NNO 

“Společně do školy” také upozorňují, že ač byly zvláštní školy de iure zrušeny (viz G 178), de facto došlo 

pouze k jejich přejmenování na základní školu praktickou se vzdělávacím programem zvláštní, popřípadě 

pomocné školy. Podstata jejich zaměření tedy zůstala zachována, byť pod novým názvem. K odstranění 

segregace či diskriminace (C 28) tedy dosud nedošlo, jak jsme již konstatovali v komentáři k plnění článku 2 

Úmluvy. To je v rozporu s doporučením C 29. 

  

 Také optimální síť asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním (G 182) zatím 

vytvářena není. Dosud realizované aktivity nemají potenciál vytvořit žádoucí systém péče o sociálně 

znevýhodněné žáky.  

  

 Existence Programu podpory práce s dětmi a mládeží (G 183) v jejich volném čase (neformální 

vzdělávání) je sice chvályhodná, ale systém není komplexní – není provázán na nižší úrovně veřejné správy, 

na vládní úrovni jsou dotovány i akce spolků působících např. jen v jediné vesnici, neboť chybí zákon o 

dětech a mládeži, jenž by takovou povinnost ukládal i orgánům obcí, resp. krajů. Důsledkem je nemožnost 

obsahové kontroly dopadu takto vynaložených prostředků na děti, již od roku 1991 chybí zpětná vazba a 

vyhodnocování účinnosti. Obdobně to platí i ohledně nedostatečné podpory participačních struktur dětí a 

mládeže, těžištěm programu je naplňování volného času dětí a mládeže 

  

 Ani prevence xenofobie a rasismu není v uvedeném Programu (G 183) nijak finančně zvýhodněna 

ve srovnání s tradičními volnočasovými, např. outdoorovými, aktivitami, nemluvě o chybějící podpoře 

vytváření podmínek pro členství např. dětí z etnických menšin (Romové, imigranti) v tradičních dětských 

sdruženích, jak to již od roku 1991 funguje např. ve švýcarském státním dotačním systému. 

 

Doporučení: 

Výbor by se mohl vlády dotázat, zda hodlá ve školském zákoně zlepšit právní základ reformy vzdělávání 

doplněním definice účastníků vzdělávání a jejich vztahů v procesu vzdělávání tak, aby se vzdělávané děti 

staly jeho aktivními subjekty, včetně zlepšení podmínek pro jejich participaci na rozhodovacích procesech. 

Rovněž by mohl požádat o informaci o záměrech vlády na vylepšení systému státních maturit tak, aby měřil i 

stupeň kreativních myšlenkových kompetencí studentů středních škol. 



Výbor by mohl požádat vládu o poskytnutí kvantitativních dat o nárůstu sportovních, kulturních a jiných akcí 

věnovaných prevenci xenofobie a rasismu, alespoň těch, které vláda v minulých letech podpořila finančně. 

Výbor by se mohl chtít dále dotázat, zda ve zprávě vyzdvihovaná opatření ve vzdělávání dětí sociálně 

znevýhodněných, zejména z romské menšiny, jsou reálnou a odpovídající reakcí ČR na doporučení C 54 a 

C 55 ke druhé vládní periodické zprávě o plnění Úmluvy.  

 

 

 

VIII. Zvláštní ochranná opatření (články 22, 32 až 36, 37b až d, 38, 39, 40) 

  

Článek 34 – Týrání a komerční sexuální zneužívání dětí 

 

C 62a. Výbor doporučuje, aby účastnický stát zvýšil ochranu obětí sexuálního vykořisťování a 

obchodování s lidmi, včetně prevence, sociální reintegrace, přístupu ke zdravotní péči a 

psychologické pomoci na základě koordinovaného přístupu, včetně posílení spolupráce s nestátními 

organizacemi. 

 

 V otázce komerčního sexuálního zneužívání je stále nedostačující ochrana dětí před riziky 

sexuálního zneužívání přes internet. To vyplývá i z absence této problematiky ve vládní zprávě.  

 

 Týrání a sexuální zneužívání představuje i nadále závažný, sociálně patologický jev. Počet 

skutečných případů značně převyšuje běžné odhady, dle epidemiologické studie sexuálního zneužívání dětí 

v ČR uvedla zkušenost se sexuálním zneužíváním dokonce každá třetí dívka, přičemž téměř v polovině 

případů byl agresorem někdo z rodiny, nejčastěji dokonce otec, a to vlastní i nevlastní (Vaníčková, E. 1998: 

Retrospektivní epidemiologická studie sex. zneužívání dětí v ČR. Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní 

grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha).   

 

 Přetrvávajícím problémem v ČR je i nadále absence jednotného monitorovacího systému a velká 

nejednotnost dat shromažďovaných jednotlivými resorty a institucemi. Tím se otvírá prostor pro podceňování 

a bagatelizování celé problematiky syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Odhady 

počtu dětí se  od sebe liší, mimo jiné i proto, že dosud nebyla určena jednotná kritéria pro takový monitoring 

a údaje z různých zdrojů nelze srovnávat ani kumulovat.  

 

 Varující je věk při zahájení sexuálního zneužívání dětí, s tendencí odhalování případů ve stále 

mladším věku dítěte, nejednou již ve věku předškolním, tedy ve věku, kdy se dítě ještě nemůže adekvátně 

samo bránit a jednoznačně potřebuje pomoc okolí, včetně odborné pomoci zacílené na zmírnění následků 

traumatizující zkušenosti. Sexuálním zneužíváním nejsou ohrožené pouze dívky. Provedené studie 

upozorňují na fakt, že sexuálnímu atakování byl vystaven během svého dětství  až každý 7. chlapec! Za 

závažné lze nadále považovat riziko zneužívaných chlapců, kteří jsou v naprosté většině atakování formou 

homosexuálních kontaktů, přičemž u chlapců převažuje spíše zneužívání nepříbuznou osobou se zájmem o 

chlapecké komerční sexuální zneužívání, zejména chlapeckou prostituci.  



 

 Nedostatečně respektovaná se jeví skutečnost, že dítě je sexuálním zneužíváním v největší míře 

ohroženo ze strany příbuzných osob, přičemž intrafamiliární forma sexuálního zneužívání trvá v průměru 

déle, frekvence atak je vyšší a následky závažnější než u extrafamiliárních forem.  

 

 Nepříznivá je situace i v rámci fyzického a psychického týrání. I zde se  každoročně potvrzuje, že  se 

týká i dětí nejmladších věkových skupin, včetně novorozenců, kojenců a batolat, tedy věku, kdy dítě ještě 

nemůže cíleně a vědomě „zlobit“ a kdy se tedy jednoznačně jedná o selhávání dospělé – týrající – osoby, 

nejčastěji v roli rodiče (otec i matka; vlastní i nevlastní). Nadále přetrvává v této problematice vysoký podíl 

druhého rodiče na fyzickém týrání v podobě pasivní spoluúčasti a nekonání v rámci zajištění ochrany 

ohroženého dítěte. Česká výchova je nadále velmi trestající a založená především na užívání negativních 

výchovných prostředků (tresty včetně fyzických, sankce, zákazy, posměch) na úkor prostředků pozitivních a 

rozvíjejících (odměna, pochvala, uznání). Uvedené skutečnosti potvrzuje i každodenní praxe Dětského 

krizového centra poskytujícího služby a péči právě ohroženým, týraným a zneužívaným dětem.   

 

 Primární prevence sexuálního zneužívání je stále velmi opomíjenou oblastí a děti nejsou na riziko 

sexuálního zneužívání de facto nijak připravované. Žádoucí by bylo vést preventivní působení k dětem 

adekvátní formou již od nejútlejšího věku, a to jednak přímo v rodinách, jednak  v mateřských školkách a na 

základních školách.  

 

Chybějí rozsáhlejší preventivní veřejné kampaně pro zvýšení obecné informovanosti, k podpoře 

prevence, detekce a ochrany  dětí před týráním, sexuálním zneužíváním či zanedbáváním. Pokud již takové 

kampaně realizované jsou, zajišťují je a financují ve větší míře neziskové organizace. Výchova občanů 

k větší citlivosti na dané jevy tak není dostačující. Obecně je problematice sexuálního zneužívání v ČR 

věnovaná stále nedostatečná pozornost. Znepokojující je nedostatečné zajištění bezpečného internetu pro 

děti jako dnes již běžné uživatele. Vysoká je prostupnost na stránky s nevhodným obsahem, včetně  

pornografie, vysoké je riziko kontaktování dětí osobami, jež se na komunikačních portálech užívaných dětmi 

mohou velmi snadno prezentovat falešným způsobem, chybí kvalitnější informovanost rodičů o rizicích, které 

mohou jejich dětem hrozit v případě podceňování tohoto  problému.      

 

 Navzdory specifickým potřebám dětí se syndromem CAN není v mnoha regionech dostupná 

odborná specializovaná péče zajišťující tělesné a duševní zotavení obětí, jejich společenskou reintegraci a v 

případě intarfamiliárního zneužívání či týrání dítěte také erudovaně vedenou sanaci rodiny. 

 

Nadále přetrvává stav, kdy je stále nelehké zajistit adekvátní ochranu ohrožených dětí. Práva dítěte 

jsou v mnoha případech upozaděna až za právy dospělých, resp. přímo rodičů, i nadále to bývají děti, kdo 

musí případně odejít alespoň přechodně z rodiny, aby se vyhnuly kontaktu s agresorem či zneuživatelem, a 

zcela v rozporu se svými potřebami se tak dostávají mimo jiné do diagnostických ústavů a zařízení ústavní 

výchovy. Na tom se negativně podílí nízká úroveň multidisciplinární spolupráce, roztříštěnost  péče o 

dysfunkční rodinu, absence koordinátora v řešení nepříznivé situace dítěte. Případové konference  se stále 

nestaly samozřejmou součástí  procesu řešení situace konkrétního dítěte. 

 



 Dosud chybí integrovaný, těsně spolupracující, jasně strukturovaný a koordinovaný, jednotný systém 

ochrany a péče o ohrožené děti.  Mezeru představují i chybějící jasná kritéria pro jednotné posuzování míry 

ohrožení dítěte a sjednocení postupů v případě odhalení týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte. 

Transformace systému péče o ohrožené děti koordinovaná MPSV byla sice zahájena, avšak konkrétní 

dopad na každodenní ochranu i následnou péči o ohrožené děti je dosud jen minimální.  

 

 Zásada zájmu dítěte jako přednostního hlediska není při řešení konkrétních případů dostatečně 

respektována a naplňována. Zájem dítěte není dostatečně  mapován, a pokud zjišťován je, zjišťují jej i osoby 

bez dostatečné průpravy pro vedení rozhovoru s dětmi a bez dostatečné průpravy k tomu, aby mohly 

správně porozumět a interpretovat sdělení dítěte.  

 

 Psychická zátěž dítěte vystaveného traumatizujícím okolnostem týrání a/či zneužívání je nadbytečně 

umocňována přetrváváním způsobů zacházení s dítětem, které nedostatečně respektují potřeby a možnosti 

dítěte a jeho vývojovou úroveň. Děti jsou nadbytečně opakovaně vyšetřovány a vyslýchány, jednání 

nerespektují odlišné vnímání času dětmi a jsou velmi vleklá, čímž je mimo jiné dítěti bráněno v psychickém 

vyrovnání se s traumatem. Ačkoliv lze v zájmu dětí využívat postupy k dítěti šetrnější, není jejich využívání 

samozřejmé (např. vyloučení veřejnosti při výpovědi dítěte u soudu ve zvlášť citlivých otázkách – např. 

v případech sexuální zneužívání; ochrana dítěte před kontaktem dítěte s obžalovaným v soudní síni aj). 

Vyšetřování a soudní řízení není vždy vedeno způsobem k dítěti šetrným a přednostně s ohledem na zájem, 

potřeby a ochranu dětských obětí. Počty výpovědí, jimž je ohrožené dítě vystavováno, bývají nadbytečné, 

ačkoliv legislativní předpisy by umožňovaly užití k dítěti šetrnějších postupů. Příprava a vzdělávání osob 

pracujících s dětmi stále nedosahuje dostačující úrovně a povědomí osob zainteresovaných do řešení 

konkrétních případů o problematice syndromu CAN je nadále nízké a nedostačující.  

 

Doporučení: 

Výbor by se mohl vlády dotázat, jaká opatření chystá k překlenutí popsaných systémových nedostatků 

v prevenci a represi sexuálního zneužívání dětí. 

Výbor by mohl rovněž vládě doporučit, aby navrhla legislativní a exekutivní opatření pro ochranu dětí před 

sexuálním zneužíváním pomocí internetu. 

 

 

Článek 40 – Soudy pro děti (a mladistvé) 

 

C 66a. Výbor doporučuje účastnickému státu zřídit soudní systém pro mladistvé k zajištění plného 

uplatňování standardů soudnictví pro mladistvé a zejména článků 37, 40 a 39  Úmluvy,  jakož i 

standardních minimálních pravidel OSN pro výkon spravedlnosti pro mladistvé (pekingská pravidla) 

a směrnic OSN pro prevenci delikvence mladistvých (rijádské směrnice). 

 

Zákon o soudnictví nad mládeží (G 197) lze hodnotit jako jednoznačně pozitivum, i když jeho přijetím 

bohužel neskončily četné mediální a petiční kampaně i vyjádření politiků požadující snížení věkové hranice 

pro trestní odpovědnost dítěte – v roce 2008 parlament v novém trestním zákoníku dokonce snížil na 14 let 

nejen tuto hranici, ale i hranice pro ochranu dětí před sexuálním zneužíváním a týráním. Toto porušení čl. 3 



Úmluvy se naštěstí podařilo české sekci DCI pomocí poslanecké (nikoli vládní) iniciativy napravit ještě před 

nabytím účinnosti trestního zákoníku. Zmíněné kampaně však pokračují i nadále, neboť nejen veřejnost, ale i 

novináři a řada politiků neví o existenci Úmluvy a nezná znění jejích ustanovení. 

 

Oproti teorii popsané v G 201 se v praxi často vyskytuje protrahovanost jednání, soudy nerespektují jiné 

vnímání času u dítěte než u dospělé osoby, procesy se neúnosně protahují bez ohledu na zájem dítěte. 

V praxi není často dostatečně využívaná možnost neopakovatelných úkonů, nezletilí jsou vyslýchání  

(vytěžování) opakovaně a nadbytečně. 

 

 

 

Děti náležící k menšinovým skupinám 

 

C 79a. Výbor doporučuje účastnickému státu v souladu s článkem 2 Úmluvy zahájit na všech 

úrovních a ve všech krajích kampaň proti negativním postojům vůči Romům v celé společnosti a 

zejména na úřadech, jako je policie, a v případě odborníků poskytujících zdravotní služby, vzdělávání 

a jiné sociální služby. 

 

Na vládní Kampaň proti rasismu (G 227) bylo v roce 1999 vynaloženo jen 10 Mkč (330 tis. USD), poté byla 

částka každoročně snižována až na 3,6 Mkč v roce 2009 (180 tis. USD), na rok 2010 nebylo grantové řízení 

vypsáno vůbec. Kampaň byla v letech 1999 až 2009 vyhlašována v rozporu s doporučením C 79a pouze na 

ústřední úrovni. O potlačování negativních postojů vůči Romům na úřadech a u pracovníků sociálních, 

zdravotních a jiných služeb se vládní zpráva nezmiňuje vůbec.  

 

 

C 79b. Výbor doporučuje účastnickému státu, aby na základě vyhodnocení předchozích strategií 

vypracoval a prováděl komplexní aktivní strategii pro zlepšení přístupu k základní zdravotní péči, 

vzdělání a sociálním službám ve spolupráci s partnery z romských nevládních organizací, zaměřenou 

na celou romskou dětskou populaci. 

 

Oproti ideálnímu stavu popsanému v G 229 konstatují odborníci, že lékařská péče selhává v mnoha 

případech v detekování ohrožených či týraných dětí, dále v detekování  prostředí nevhodného  pro zdravý 

vývoj dítěte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Obecné poznámky 

 

Z kompozice celé vládní zprávy vyplývá, že při nefunkčnosti koordinačního a monitorovacího orgánu 

pro plnění Úmluvy v ČR zpráva nebyla zpracována z hlediska systémového přístupu, jde spíše o kompilát 

zpráv jednotlivých ústředních orgánů státní správy. Není podchycena role samosprávy na různých úrovních, 

ačkoli ta, zejména v obcích, ovlivňuje praktické plnění práv celé dětské populace velmi podstatně. 

 

Také kvůli tomuto resortnímu přístupu se vládní zpráva zmiňuje o učiněných opatřeních k plnění 

doporučení Výboru č. 9, 13, 15, 23, 25, 27, 30, 34, 41, 55 a 81, zatímco nezmiňuje vůbec, resp. jen částečně 

reakce na doporučení č. 7, 11, 17, 19, 21, 29, 32, 36, 38, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 62, 64, 66, 79 a 82.  

 

Doporučení: 

Výbor by si mohl od vlády vyžádat informace, zda a jak distribuovala široké veřejnosti komplex zpráv o 

plnění Úmluvy spolu s doporučeními Výboru (viz C 82), zda vyvolala debatu o Úmluvě a jejím provádění a 

kontrolování jejího plnění na všech úrovních státní správy a jaké byly výsledky této debaty. Pokud vláda 

považuje tuto debatu či její výstupy za nedostatečné, mohla by Výboru sdělit, jaká zlepšení plánuje v této 

věci po přijetí usnesení Výboru ke třetí a čtvrté periodické zprávě. 

Výbor by mohl členskému státu doporučit, aby na tvorbě dalších periodických zpráv spolupracoval také 

s organizacemi sdružujícími složky veřejné správy nižších stupňů.  

Opakované doporučení výboru OSN pro práva dítěte (k úvodní i druhé periodické.vládní zprávě o Úmluvě) 

spolupracovat v České republice k zabezpečení dětských práv podle Úmluvy také s nestátními, občanskými 

organizacemi dospělých i dětí, by mělo samozřejmě v neztenčené míře platit i nadále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ: 

Oceňujeme Nadaci Naše dítě za finanční podporu pro překlad této zprávy do angličtiny.     

 

 

 

 



 


