
Petice se závěry a podněty 18. semináře DCI o plnění Úmluvy o právech dítěte  

v České republice 

 

Výtah z Úmluvy o právech dítěte, jež je součástí právního řádu České republiky od jejího vzniku:: 

Článek 3, odst. 1: Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, at' už 

uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými 

orgány. 

Článek 25. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte, které bylo svěřeno příslušnými orgány 

do péče, ochrany nebo léčení tělesného či duševního zdraví náhradnímu zařízení, na pravidelné hodnocení 

zacházení s dítětem a všech dalších okolností spojených s jeho umístěním.  

Článek 26  

1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo každého dítěte na výhody sociálního zabezpečení 

včetně sociálního pojištění a činí nezbytná opatření k dosažení plného uskutečňování tohoto práva v souladu s 

vnitrostátním právem.  

2. Tyto výhody se podle situace poskytují s ohledem na zdroje a možnosti dítěte a osob, které se o ně starají, jakož 

i s ohledem na veškerá další hlediska, která jsou spojena se žádostí o poskytnutí těchto výhod , podanou dítětem 

nebo ve prospěch dítěte. 

 
Na základě proběhlé diskuse účastníci semináře odhalili problematická místa v naplňování Úmluvy a shodli se, že 

je třeba, aby orgány všech složek státní moci zajistily tato opatření pro systémové řešení naplňování práv dítěte 

v České republice: 

 

a) Ustanovit a jmenovat jeden stálý nezávislý orgán pro koordinaci a monitorování plnění Úmluvy o 

právech dítěte v České republice. Do té doby doporučují rozdělit činnosti k plnění Úmluvy, resp. k plnění 

doporučení Výboru OSN pro práva dítěte, na věcnou rovinu (koordinace: MPSV) a obecnou rovinu 

(monitorování: česká sekce DCI, resp. Aliance nestátních organizací za práva dětí). 

b) Urychleně uzákonit úřad ombudsmana pro děti, jehož pravomoci by se týkaly i rozhodování územně 

samosprávných celků. 

c) Iniciovat v parlamentu vznik rady nebo komise pro dětská práva.  

d) Uzákonit povinnost orgánů veřejné správy upřednostňovat při veškerém rozhodování nejlepší zájem 

dítěte, včetně upřesnění tohoto pojmu. Konkrétně půjde o to, uplatňovat „children mainstreaming“ a 

„children budgeting“ obdobně jako při uplatňování rovných příležitostí mužů a žen, viz následující bod. 

e) Do jednacího řádu a legislativních pravidel vlády doplnit povinnost uvádět vždy v důvodových zprávách, 

zda je chystaná legislativní změna v souladu s nejlepším zájmem dětí.  

f) Je nutno navrhnout a přijmout zákon o ochraně a podpoře dětí a mládeže, jenž bude obsahovat mj. 

kodifikaci participace dětí a mládeže na životě společnosti, zejména na úrovni samosprávných územních 

celků. 

g) Zahrnout organizace a koalice zabývající se dětskými právy v širším smyslu mezi připomínková místa 

pro legislativní změny, které mají dopad na práva dítěte. 

h) Zpracovat a široké veřejnosti zpřístupnit analýzu sociální situace dětí se členěním na jednotlivé 

specifické oblasti tak, aby byla zcela objektivní a vycházela z relevantních statistických údajů (nejen 

ČSÚ), a vyvodit z ní další preventivní opatření. 

 

 

 

  



K naplňování práv dětí se zdravotním postižením či znevýhodněním: 

 

i) Zavést povinnost sociálních pracovníků (OSPOD) respektovat a zohledňovat v prvé řadě doporučení 

odborníků z daného oboru před odebíráním dítěte z rodiny. 

j) Zavést vyplácení náhradního výživného oprávněnému dítěti státem s tím, že stát převezme vymáhání 

výživného na povinném rodiči – neplatiči, aby děti nemusely být odebírány z rodin ze sociálních důvodů. 

k) Změnit metodiku posudkových lékařů tak, aby lépe odrážela postižení dítěte.  

l) Preferovat detailnější posouzení zdravotního stavu dítěte, celkovou situaci rodiny zohlednit jinými 

sociálními dávkami se zdůrazněným ohledem na sociálně slabé rodiny a rodiče samoživitele.  

m) Zavést a přísně kontrolovat a standardizovat systém vzdělávání a přezkušování pracovníků veřejné 

správy, kteří rozhodují ve věcech týkajících se dětí se zdravotním (sociálním) postižením či 

znevýhodněním, tak aby byly srozumitelné a v praxi pružněji aplikovatelné.  

n) Změnit přílohu číslo 1 zákona 505/2006 Sb. tzv. 10 základních životních potřeb, a to tak, aby příspěvky 

na péči nebyly odebírány dětem postiženým a nemohoucím kvůli nejednotnému výkladu přílohy. Přílohu 

zefektivnit tak, aby se dávky snadněji a rychleji dostaly potřebným. Vydat závaznou metodiku pomoci 

postiženým a znevýhodněným.  

o) Zavést a vyvozovat hmotně právní odpovědnost zodpovědných osob za chybná rozhodnutí. 

p) Zřídit speciální týmy v rámci policie a soudů pro práci s dětmi, které jsou obětmi sexuální traumatizace. 

  

 

 

V Praze dne 31. 1. 2013     Schváleno účastníky semináře (2 proti, 2 abstence) 


