
Závěry 14. semináře DCI o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice 
 
 
 

1. Závěry pracovní skupiny “Aktivní práva dětí” 
  
 

a) Školy by měly udělat první krok ve vztahu ke vzniku školního parlamentu. 
• Cílem je dát dětskému parlamentu (DP) do základu určitý kredit, aby byl tento 

parlament uznávaný. 
• Diskuze nad způsoby institucionalizace dětských parlamentů a jejich celorepublikové 

hierarchizace. 
 
b) Je problém s kreditem DP – potřeba legislativně zakotvit, vzestup kreditu. 
 
c) Zajistit možnosti financování DP na všech úrovních: 
• Po legislativním zakotvení dětských parlamentů by se zde měl otevřít prostor pro 

získávání peněz ze státních, krajských, popř. místních zdrojů. 
• Peníze jsou spojeny s veřejným míněním. Pokud veřejné mínění bude nakloněno 

dětským parlamentům, pak musíme ovlivňovat veřejné mínění, aby do DP šly peníze. 
 
d) Informovanost o participaci mladých lidí 
• Chybí strategie na rozšiřování povědomí o participaci mladých lidí, tj. o DP, souvisí to 

s všeobecnou neznalostí práv a povinností vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte. 
• Mělo by platit, aby na příslušné úrovni byl DP připomínkovým místem věcí, které s 

mládeží souvisí. 
 
e) Periodické zprávy by měly být přístupné mladým 
• jak v plném znění, tak ve zjednodušeném znění kvůli zajištění možnosti mladých lidí 

vyjádřit se k problematice, která se jich týká. 
 
f) Učitelé by měli mít vzdělávání dětí průběžné – (učitelé, poradci) 
• Příklad šikany 
• Lepší výchova dětí 
• Krizové situace 
 
g) Rozšiřování znalostí o Úmluvě o právech dítěte na všech školních úrovních 
 
h) Jako zástupci mladých lidí jsme diskutovali nad možností snížení pasivního 

volebního práva z 18 na 16 let 
• Po diskuzi jsme došli k názoru, že bychom byli pro zachování stávajícího stavu 

 
Všechny tyto body budou postoupeny existujícím dětským parlamentům v ČR, konkrétně 
zástupci DP Praha 6 se dohodli, že zařadí řešení uvedených bodů na program svých 
pravidelných schůzek. 
 
Pracovní skupina rovněž přijala petici vládě a Parlamentu České republiky k zákonu 
č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 



 
2. Závěry pracovní skupiny „Sociální a zdravotní práva, zneužívání dětí“ 

 
 
Účastníci pracovní skupiny se shodli na návrzích na doporučení do alternativní zprávy: 
 
a) Zřídit kompetentní státní orgán pro koordinování a monitorování realizace Úmluvy, který  

bude spolupracovat i s celým spektrem NNO. 
b) Vytvořit samostatný institut dětského ombudsmana v ČR. Definovat systémové týrání. 
c) Přijmout zákon o dětech a mládeži, který bude kodifikovat součásti Úmluvy dosud 

chybějící v našem právním řádu, např. zamezit dětem přístup k pornografii a násilí ve 
všech médiích. 

d) Pro soudy stanovit obligatorní hranici, od níž by názor dítěte musely povinně zohlednit, 
pokud by to nebylo ve zřejmém rozporu se zájmem dítěte. Dítě vyslechnout osobně. 

e) Zavést specializované odvolací soudní senáty v opatrovnických záležitostech a stanovit 
pro ně závaznou lhůtu, do kdy musí ve věci rozhodnout alespoň formou předběžného 
opatření. Lépe ve prospěch dětí uplatňovat rozhodnutí vykonatelná ihned.  

f) Zavést možnost dovolání v opatrovnických věcech. 
g) Zavést metodiku pro stanovení výživného. 
h) Zakotvit do občanského soudního řádu a metodik Ministerstva spravedlnosti vhodné 

podmínky (místnost, hračky atd.) pro výslech dětí i povinnou věkovou hranici pro zjištění 
názoru dítěte. 

i) Zavést možnost mimořádného opravného prostředku v neprospěch pachatelů (soudy často 
ukládají pachatelům zneužívání dětí jen podmíněné tresty).  

j) Umožnit všem uchazečům o práci s dětmi a mládeží vyžádat si opis svého záznamu 
v rejstříků trestů. 

k) Zlepšit kontrolu a vymáhání soudních rozsudků (úprava styku s rodiči).  
l) Uzákonit povinnost soudců se dále vzdělávat mj. v oblasti práv dítěte, pedagogiky a 

psychologie. Obdobně pro další vzdělávání školských pracovníků a pracovníků veřejné 
správy (např. sociálních pracovnic v metodice, jak hovořit s dětmi a brát jejich názory 
v potaz). Učinit opatření pro zabránění sekundární viktimizace dětských obětí.  

m) Ze strany státu podpořit výchovu a vzdělávání dětí (formální, neformální a informální) ke 
změně životního stylu od konzumního k trvale udržitelnému. Zavést systém sexuální 
výchovy dětí. 

n) Zrušit poplatky za zdravotní péči o děti, které jsou v rozporu s čl. 24 Úmluvy1. Podpořit 
povinné zdravotní poradenství (prevence nemocí a úrazů) pro děti do 3 let věku a povinné 
periodické preventivní zdravotní prohlídky dětí.   

o) Zavést povinnou registraci novorozenců i z domácích porodů.  
p) Rodič by neměl mít právo odmítnout zdravotnický zákrok ve prospěch svého dítěte. 
q) Znovu zavést systém depistáže hendikepovaných dětí, zajistit jeho financování. Věnovat 

větší prostředky na osobní asistenty hendikepovaných dětí. 
r) Respektovat práva zdravotně postižených dětí na odbornou péči stanovenou lékaři i práva 

zdravých dětí žijících se zdravotně postiženými rodiči. 
s) Novelizovat zákon č. 564 o základním vzdělávání tak, aby obsahoval i problematiku 

vzdělávání (i předškolního) zdravotně postižených dětí.  
t) Zajistit, aby rodič, který obdrží dávku na sociální služby pro děti, ji na ně použil. 

                                                
1 Viz přílohu „Informační materiál o placení regulačních poplatků ve zdravotnictví dětmi pro 14. seminář  
k Úmluvě o právech dítěte 20. listopadu 2008 pro pracovní sekci pro rodinu a sociální a zdravotní věci“ 



u) Města a obce by měly víc spolupracovat s NNO při prevenci sociálních problémů 
dotýkajících se dětí, např. formou sanace rodiny: rozvojem sociálního bydlení vytvořit 
podmínky k tomu, aby děti nebyly z důvodu hmotné nouze odebírány z rodin, resp. aby do 
nich byly co nejdříve vraceny. 

v) Zajistit, aby stát zajistil náhradní výživné a následně je vymáhal od neplatících povinných 
rodičů pro děti ohrožené chudobou. 

w) Místo rozšiřování státní ústavní péče o děti podpořit náhradní výchovu v rodinách a 
zařízeních rodinného typu. Zavést definici vyjádřeného zájmu rodičů o dítě, aby soud byl  
schopen jednoznačně určit, zda rodiče neprojevují zájem (nebo projevují jen formální 
zájem) o dítě, aby mohlo být umístěno do náhradní rodiny. 

x) Zavést kontrolu pěstounů ze strany orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), aby 
nezaměňovali pěstounskou péči za osvojení (a neznemožňovali tak návrat dítěte do 
původní rodiny). Pěstouni musí umožňovat kontakt s původní rodinou a stát jej musí 
podporovat, mj. tím, že bude umisťovat děti do její geografické blízkosti. 

y) Zakázat škodlivou medializaci identity dětských obětí trestných činů, a to i nepřímou 
(např. z iniciativy rodičů a známých).  

z) Nesnižovat věk trestní odpovědnosti ani věk dítěte pro trestnost týrání a pohlavního 
zneužívání.dětí. 

 
Uvést v alternativní zprávě i zmínky o problematice, kterou vládní zpráva neobsahuje, např. o 
(ne)souladu baby-boxů a utajených porodů s Úmluvou (právo znát své biologické rodiče) či jak 
je v praxi naplňována zákonná povinnost lékařů hlásit podezření na týrání dětí. 
 
 
3. Závěry pracovní skupiny „Formální a neformální výchova a vzdělávaní“ 
 
a) 3 a 4. vládní periodická zpráva se v bodě 3 odvolává na kontrolní orgán plnění Úmluvy 

uváděný v Druhé periodické zprávě, který však již neexistuje, protože tento Republikový 
výbor pro rodinu a děti Vláda ČR pro nečinnost zrušila již v roce 2003. 

b) 3. a 4. periodická zpráva v bodě 9 nepřehodnotila stanovisko ČR k článku č. 7 Úmluvy 
(právo dítěte znát svůj biologický původ) a spokojila se se slibem práce na rekodifikaci 
občanského zákoníku, který by tuto povinnost rodičům adoptovaného dítěte ukládal. 

c) K bodu 11 vládní zprávy – doporučujeme snížit věk pro informování osvojence na hranici 
5 až 6 let, kdy zprávu o osvojení přijme snadněji a bude mít čas se do věku puberty s tímto 
faktem vyrovnat.  

d) K bodu 26 vládní zprávy: akční plán požadovaný Úmluvou je v ní zaměněn za koncepcí 
státní politiky pro oblast dětí a mládeže pro léta 2007 až 2013. 

e) K bodu 183 vládní zprávy – na volném čase dětí by se měl více podílet stát, nejen NNO 
s finanční pomocí státu. Ve zprávě chybějí  jiná volnočasová a vzdělávací zařízení (domy 
dětí a mládeže, školní družiny, střediska volného času apod.). Doporučit, aby stát věnoval 
více finančních prostředků na pozitivní  trávení volného času dětské populace. K tomu 
více využívat prostory škol v odpoledních hodinách (jako detašovaná pracoviště domů dětí 
mládeže). 

f) K bodu 175: stojí za diskuzi zda se právo na vzdělání týká i středního školství, neboť dítě 
je podle Úmluvy definováno věkem do 18 let. 

g) K bodu 182: asistent pedagoga a osobní asistent – doporučili bychom spojení těchto funkcí 
 

 
Pracovní skupina rovněž přijala petici vládě a Parlamentu České republiky k zákonu č. 
561/2004 Sb. (školský zákon). Petice je přílohou těchto závěrů. 


