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

Abstrakt 
 

 

 3. a 4. vládní zpráva o plnění závazků ČR plynoucích z Úmluvy, včetně naplňování závěrečných 

doporučení Výboru pro práva dítěte OSN ke 2. vládní zprávě o Úmluvě, byla postoupena do Ženevy na 

podzim roku 2008. Pokrývat má období let 2000 až 2006. 

  Jak na ni nahlížejí  občanské organizace, oprávněné podle čl. 45 Úmluvy přispět vlastní zprávou ke 

zprávě vládní?  

 

  Výbor OSN k předchozí, 2. periodické zprávě ČR, uvítal schválení zásad státní politiky vůči mladé 

generaci do roku 2002 a jedním z jeho hlavních doporučení  ke druhé vládní zprávě za ČR bylo vypracovat  

komplexní Národní plán činnosti, obsahující zřetelné priority, dělbu odpovědnosti a předběžnou kalkulaci 

zdrojů potřebných pro uvádění Úmluvy v život na celostátní, krajské a místní úrovni ve spolupráci 

s občanskou společností (doporučení C 15, písmenem C označujeme doporučení Výboru OSN). 

  Pokud jde o jeho financování, k doporučením výboru OSN (C 18, 19) vládní zpráva jen znovu  

setrvale opakuje, že Česká republika nemá jako sledovaný ukazatel výdaje na hospodářská, sociální a 

kulturní práva dítěte (G 39); zajišťují je různá ministerstva ze svých rozpočtů. Tedy resortismus, kritizovaný 

Výborem pro práva dítěte již v úvodní zprávě ČR o plnění Úmluvy, přetrvává…  

  Za Národní akční plán vyhlašuje vládní zpráva (G 26, písmenem G označujeme odstavce vládní 

zprávy) 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.  

 Původní 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.  

  

 O zajištění legislativních podmínek pro participaci dětí a mládeže na životě společnosti se ale 

vládní zpráva – kromě ustanovení školského zákona (G 66 ) – nezmiňuje; zákon o mládeži nebyl totiž 

dosud přijat, vláda s jeho předložením ani nepočítá. Přitom 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 dětí a mládeže na životě obcí, krajů, státu. Díky veřejné diskusi k onomu 

návrhu zákona, Národní konferenci o mládeži pořádané v roce 2002 a podpoře původní 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.  



 Zástupci jednotlivých vládních resortů však vznesli k návrhu zákona o mládeži z roku 2003 tolik 

připomínek, že byl zákon vrácen do legislativní rady vlády, zde znovu projednáván až v červenci 2004 – a  

dosud nebyl  Parlamentu předložen, ač k tomu NNO při různých příležitostech několikrát vyzývaly. 

   Ačkoliv to měl být zákon o ochraně a podpoře  dětí a mládeže – a aspoň koncepce státní politiky  

do roku 2007 o obojím hovoří, 3. a 4.vládní zpráva referuje hlavně jen o ochraně dětí – týraných, 

zneužívaných, dětí žijících mimo rodinu, dětí sociálně znevýhodněných (zvláště romských), dětí opuštěných 

– včetně dětí-azylantů bez doprovodu. 

  

Vládní zpráva vyzdvihuje také koncipování prorodinné politiky – novelami zákona o rodině a o sociálně 

právní ochraně dětí a zejména přijetím vládního dokumentu Národní koncepce rodinné politiky z 12. 10. 

2005. „Cílem koncepce je posílit  pozici rodiny v české společnosti, vytvořit všestranně příznivější 

společenské klima i podmínky pro rodinu a umožnit rodičům sloučení profesních a rodičovských rolí“ (G 85- 

88). Přitom jde často o opatření a postupy, časově přesahující termín podání zprávy a zasahující až 

k současnosti – pokud tak stát, resp. jeho orgány ochraňují nebo zabezpečují děti a jejich práva na ochranu 

a péči. Ovšem akty  vlády nastoupivší po volbách 2006 nepředstavují zrovna prorodinnou sociální politiku – 

a ty se ve zprávě nezmiňují.    

 Je však správné a pro stát únosné ve zprávě pro OSN, vyzdvihující péči o děti, zamlčovat další 

skutečnosti? Zpráva vyzdvihuje „prorodinnou politiku“ (G 88), nic však neříká o tom, že po nástupu nové 

vlády po volbách v roce 2006 došlo např. ke změnám v poskytování sociálního příspěvku rodičům „na dítě.“  

Od roku 2008 vládní „reformou“ přišlo o přídavek na dítě zhruba 40 % rodin, které jej dříve pobíraly. Šanci 

získat jej mají nyní jen ti, jejichž příjem se vejde do 2,4násobku (dříve čtyřnásobku) životního minima. 

Pravda, přídavky na děti nepobírají příjemci vysokých platů – ale vládní daňová reforma zrušila daňovou 

progresi a zavedla „rovnou daň“ - a na příjmy z částky nad 80 tisíc Kč měsíčně zavedla dokonce „daňový 

strop“. Příjmy státu – také na sociální zabezpečení rodin s dětmi – se tedy reálně snížily; a utrpěla i 

mezilidská solidarita majetnějších s nízkopříjmovými skupinami a jejich dětmi. V roce 2010 schválila nová 

vláda i parlament řadu dalších škrtů a omezení v sociální oblasti, které se negativně dotknou statisíců dětí. 

 Od roku 2008 byly rovněž zavedeny poplatky ve zdravotnictví, bez rozdílu pro všechny, včetně dětí 

– ačkoliv např. v Německu jsou děti (podle Úmluvy lidské bytosti do 18 let) od poplatků osvobozeny. U nás i 

děti platí přímý příspěvek pacienta na pobyt v nemocnici – dodatečně zrušený jen pro novorozence.  A to 

jsou  průměrné platy, z nichž musí za děti v nemocnici platit jejich rodiče, u nás několikanásobně nižší než 

v Německu. Tam i dospělý pacient platí v nemocnici jen po 28 dní, pak už vše hradí pojišťovna. Také 

„ochranný limit“ je u nás stanoven pevnou částkou, zatímco např. v Německu je stanoven 2 %, u chronicky 

nemocných 1%  z příjmu, což je sociálně únosnější a také humánnější. 

 Teprve na jaře 2009 se podařilo dosáhnout zrušení poplatků u lékaře aspoň za děti – snad i díky 

apelu  NNO ke všem zástupcům občanů v Parlamentě. Vše ostatní ovšem zůstalo, na podzim 2009 

neprošlo zrušení všech poplatků v Poslanecké sněmovně o jediný hlas.  

 Dětští lékaři jsou nespokojeni, protože poplatky byly příjmem navštíveného zdravotnického 

zařízení. Plnění doporučení výboru OSN vládě ČR (C 47), „využívat všech zdrojů ve zdravotnictví 

k přiměřenému platovému ohodnocení lékařů“, tak není prostřednictvím poplatků u lékaře plněno 

rovnoměrně. 



 Pro péči o zdravé malé děti zaměstnaných rodičů přišla (při vzestupu populační vlny) minulá vláda 

místo podpory rozvoje veřejných předškolních zařízení, jejichž úroveň byla vysoce hodnocena i 

v ostatní Evropě, s návrhem nouzové „sousedské výpomoci“ v soukromých bytech bez náležité kvalifikace 

pouze na „živnostenský list“.  

 

 Takové jsou některé  skutečnosti „prorodinné politiky“ ve státě v době podávání vládní zprávy do 

OSN v roce 2008. 

 

 Na doporučení (C 13) vytvořit centrální orgán pro koordinaci a kontrolu naplňování Úmluvy ve 

státě referuje vládní zpráva (G 18) o pověření MPSV touto úlohou. Ovšem odbor rodinné politiky MPSV, 

pověřený ministrem koordinací naplňování Úmluvy, kromě své odbornosti (rodinné péče a péče o ohrožené 

děti) nemá komplexní vědomosti ani kompetence k plnění tohoto úkolu. V orgánu určeném ke koordinaci 

implementace Úmluvy nejsou v rozporu s doporučeními výboru OSN také vůbec zastoupeny nestátní 

organizace . 

             

 Vládní zpráva, v rozporu s doporučeními Výboru OSN České republice z roku 2003 k 2. vládní 

zprávě (C 13, 24, 25), místo spolupráce s NNO jako partnery státních orgánů a spolupráce státu s nimi 

jako spoluorganizátory i spolukontrolory naplňování Umluvy ve státě je situuje spíše jen do role pomocníků 

či dokonce „vykonavatelů“ úkolů státu (G 37), který si u nich – řečeno úřední terminologií – „nakupuje“ jejich 

služby: dětem, starým lidem, zdravotně postiženým atd. Stát jen zčásti zabezpečuje jejich činnost 

nenárokovými finančními dotacemi jejich projektů; do značné míry pracují na bázi charity – odkázány na 

příspěvky a dary. 

 

 Legislativní reforma, za niž je vláda ČR výborem spíše chválena, předpokládá nejen dílčí novely, 

z nichž některé už byly přijaty, ale zcela nový, komplexní občanský zákoník; do něho má být začleněno i 

rodinné právo. Část návrhu o právu rodinném lze hodnotit dost kladně – snad také díky dlouholeté 

angažovanosti NNO v přípravě a zlepšování zákonů, týkajících se rodiny a dětí v uplynulých dvaceti letech.  

 

 Část občanského zákoníku pojednávající o občanských organizacích, o jejich systému a vztazích 

navzájem a zejména o vztazích mezi nimi a státem neskýtá dost záruk, že připravovaný termín „veřejná 

prospěšnost“ jako základní charakteristika nestátních občanských i soukromých organizací se bude ve 

vládní koncepci „širokého prostoru pro aktivity nestátních organizací“ vztahovat také na občanská sdružení 

dospělých i dětí a mládeže. V nich se děti a mládež sdružují k zastupování svých zájmů a k výkonu svého 

práva podílet se na správě věcí veřejných podle ústavní Listiny základních práv a svobod, čl. 21.  

 Tak by to sice odpovídalo představě Výboru pro práva dítěte OSN o uvádění Úmluvy do života 

společnosti v každé účastnické zemi Úmluvy: spoluúčastí nevládních občanských organizací a kontrolou 

naplňování tohoto úkolu státu občanskou veřejností; ne vždy to ale takto chápou a sdílejí instituce našeho 

státu. Svědčí o tom nejen konstrukce „jednoho centrálního orgánu“ pro realizaci a kontrolu naplňování 

Úmluvy ve státě, ale např. i přístup  ministerstev ČR k peticím aj. dokumentům ze shromáždění občanů, 

pravidelně konaných k Úmluvě o právech dítěte již řadu let.    



 Konstatování vládní zprávy (G 36), že výstupy z těchto seminářů slouží také jako podklad pro 

přípravu vládní zprávy, lze s jistým sebezapřením číst aspoň tak, že aktivity NNO zastávajících práva dětí  

na péči a ochranu i na spoluúčast dětí a mládeže na životě společnosti, nalézají o něco více pochopení u 

volených zástupců občanů než u úředníků veřejné správy, a spíše jen tak se dostávají do oblasti státní 

politiky, o níž vládní zprávy pro OSN o plnění Úmluvy o právech dítěte referují. 

 Za období, o němž referuje 3. a 4. vládní zpráva, se to týká např. konstatování vládní zprávy (G 

85), že „péče o děti a jejich výchova je právem rodičů“ a že „děti mají právo na rodičovskou výchovu a 

péči“, odpovídající čl. 32 naší ústavní Listiny základních práv a svobod. 

 Tam, kde jsou z jiných důvodů narušena rodinná pouta mezi dospělými a rodiče často „soupeří“ o 

dítě, má být zase více uplatňován čl. 12 Úmluvy o právech dítěte na vyjádření jeho názoru, s kým z rodičů 

chce být. Právo druhého rodiče na styk s dítětem by nemělo být  jen – často vynucenou – povinností dítěte. 

Obojí ovšem představuje značnou zátěž na psychiku dítěte. 

  K těmto příkladům snah o uplatnění Úmluvy, zvláště čl. 12 a 15, dodáváme ještě úspěch ve 

školství: i zde se podařilo zejména díky poslancům a senátorům po dlouhém úsilí prosadit do zákona o 

počátečním vzdělávání kromě některých dalších myšlenek reformy vzdělávání také právo žáků „zakládat 

v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich 

prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními 

těchto samosprávných orgánů zabývat.“ (§ 21,odst. 1, písm.d) zákona č.561/2004 Sb.).  

 Ještě v roce 2000, dokonce v souvislosti ne s připomínkami NNO, však ministerstvo vnitra sdělilo 

MŠMT, že „žákovská samospráva nebude upravena zákonem.“ Díky Parlamentu však návrhy na uplatnění 

čl. 12 a 15 Úmluvy  nakonec prošly, což lze pokládat  za úspěch; alespoň v ČR. Např. v Rakousku totiž 

platil v té době  už i zvláštní samostatný zákon i o „spolusprávě“ žáků a studentů s učiteli a rodiči v třídní a 

školní radě. A podle něj se dokonce i na „nadškolní“ úrovni vytvářejí zastupitelstva žáků, studentů i učňů a 

celostátní žákovský parlament. 

  Takže i u nás by bylo už na čase nahradit jednorázové projekty „setkání parlamentů dětí a 

mládeže“ na krajské a Národního parlamentu na celostátní úrovni, dotované případ od případu MŠMT, kraji 

i obcemi – legalizací trvalých, i „nadškolních“ participačních struktur dětí a mládeže, jaké existují nejen 

v Rakousku,  Německu, Francii, ale i v řadě dalších států.  

 Bohužel, výzkum Institutu dětí a mládeže MŠMT z toku 2001 i následný z roku 2008 ukázaly, že  

nejen ve veřejnosti, ale i mezi představiteli státní a veřejné správy ČR převažuje ve vztahu k dětským 

právům zhruba tento názor: až do zletilosti především poslušnost, úcta k dospělým a plnění povinností.  

 Kdy a jak se pak ale má mládež  připravovat na svoji roli v dospělosti, až dnešní generaci dospělých nutně 

vystřídá? Stát činí velmi málo pro to, aby ovlivnil pozitivně smýšlení dospělých o dětských právech, jak to 

ukazují výzkumy.  

  Jaká je znalost Úmluvy i mezi vedoucími pedagogickými pracovníky, jsme se  přesvědčili 

v připomínkovém řízení ke školskému zákonu v roce 2003, kdy už se podařilo žákovskou samosprávu do 

návrhu zákona „protlačit“. Za Unii zaměstnavatelských svazů, tj. ředitele škol, byla vznesena námitka, že 

jde o „floskuli bez právního podkladu“ a „zneužití demokracie“, ač šlo o uvedení čl. 12 Úmluvy do naší 

školské legislativy. 



 Ani 3. a 4.vládní zpráva nereaguje příliš na doporučení Výboru OSN (C 22, 23), aby stát posílil  

povědomí o Úmluvě systematickým vzděláváním dospělých, zvláště pracujících pro děti a s dětmi. 

  Neúspěšně dopadla i představa občanské i progresivní pedagogické  sféry, že jádrem vzdělávání 

pedagogů pro proměnu ve vzdělávání mládeže pro 21. století se stane především nový přístup 

vzdělavatelů ke vzdělávaným – ne jako k „objektům vzdělávacího působení“, ale jako k mladším partnerům 

vzdělavatelů, s nimiž by společně usilovali o proměnu vzdělávání od pamětně-reproduktivního 

encyklopedismu skutečně ke vzdělávání pro život, pro utváření způsobilosti mládeže nejen svět poznávat, 

ale i  měnit jej; umět i chtít naplňovat rozvojové cíle třetího tisíciletí, vytyčené Miléniovou deklarací OSN. 

 Návrh DCI odpovědným místům, že by příprava na reformu vzdělávání měla být započata tématem 

„Vzdělávání – činitel proměny světa“, také bez odezvy zcela zapadl. Hlavním v reformě vzdělávání se stal 

obsah vzdělávání – „shora dané“ rámcové vzdělávací programy. Poučení, „proč reforma, a v čem hlavně 

spočívá“, se nedostalo ani pověřeným koordinátorům přenesení Rámcových vzdělávacích programů do 

vzdělávacích programů každé školy. Takové poučen není ani součástí povinného vzdělávání ředitelů škol, 

kteří by měli své spolupracovníky – učitele – k pochopení smyslu reformy vést. 

 

 Dovolujeme si  proto závěrem za zúčastněné nestátní organizace ČR konstatovat:  

 

 3. a 4. vládní zpráva o Úmluvě v ČR je disproporční v přístupu k celku Úmluvy o právech dítěte jako 

mezinárodnímu dokumentu o dvojjediných právech dětí – na ochranu a péči jako nedospělých i na aktivní 

účast na životě společnosti už od dětství, tj. jako přípravu na to, až mladá generace v lidské společnosti i 

vztahu k ostatní přírodě současné dospělé vystřídá. 

 

 Děti jako velká společenská skupina jsou v ČR stále spíše v pozici skupiny diskriminované (čl. 2 

Úmluvy) jako celek pro své „jiné“ postavení ve společnosti – postavení nezletilých (C36). Jsou chápány 

spíše jen jako „objekt“ ochrany a péče společnosti a státu, ne podpory rozvoje dětí podle čl. 6 Úmluvy ani 

jako subjekt vlastního života a života společnosti podle čl. 12, 15 a dalších Úmluvy.  

 

 Chybí především celostní pojetí Úmluvy: Dítě má právo na ochranu a péči, ale také právo žít ve 

společnosti vlastním životem a být na to připravováno už od dětství v duchu ideálů Charty Spojených 

národů. Tak to stanoví už preambule Úmluvy a zejména čl. 29 Úmluvy a podrobný výklad výboru OSN 

z roku 2001 k bodu 1 článku 29: cíle vzdělávání. 

 

 Neradi, ale přece jen musíme tedy konstatovat, že za již dvacet let od přijetí Úmluvy a přistoupení 

ke Světové deklaraci o dětech český stát dosud neplní dostatečně to, k čemu se přistoupením k nim 

zavázal: čl. 22, 23  Deklarace VS OSN z roku 1990 je i závazkem našeho státu – učinit práva dětí prioritou, 

pro dobro dětí vyvíjet politickou činnost na nejvyšší úrovni a obrátit se v tom k samotným dětem, aby se této 

práce také zúčastnily – a o větší angažovanost žádat i nestátní organizace. 

  

 O včlenění článku 1 odst. 3 Úmluvy do právního řádu ČR tak, aby se při rozhodování všech 

institucí, zejména orgánů veřejné správy na všech úrovních, upřednostňoval nejlepší zájem dítěte, 



například tím, že se u všech legislativních změn bude uvádět v důvodové zprávě, zda tuto zásadu splňují 

(children mainstreaming, children budgeting), se ani nevede diskuse. 

 

 Vlivu angažované části nestátní sféry ve prospěch dětí na počátku třetího tisíciletí vcelku odpovídá  

výzkum z roku 2004: Podle něj skoro 60 % respondentů hodnotilo pozitivně možnost svobodně se vyjádřit 

k problémům ve společnosti, ovšem možnost zasáhnout do rozhodování v obci či místě vyjádřila jen 1/3 

dotázaných a do rozhodování v celostátním měřítku pouze 6 % respondentů; přitom jen 1/5 dotázaných 

věřila v možnost prosadit splnění oprávněných požadavků občanů, resp. veřejnosti. 

 

 Že jsou si toho mladí lidé vědomi, dokládá i výzkum společnosti Člověk v tísni a výzkumné agentury 

Millward Brown na přelomu roku 2008/2009. Z tisíce dotázaných středoškoláků většina také nevěří, že 

mohou něco ovlivnit při řešení společenských problémů – ať už na lokální, nebo na globální úrovni.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ: 

Oceňujeme Nadaci Naše dítě za finanční podporu pro překlad tohoto abstraktu do angličtiny. 

     

 

 


