
Neplnění dětských práv v Česku neobstojí v Ženevě 
 

Zpráva ze zasedání Výboru OSN pro práva dítěte s delegací české vlády ke 
stavu plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR, Ženeva 31. 5. 2011  

  
 
Zástupci nestátních neziskových organizací byli dnes přítomni zasedání Výboru OSN pro práva 
dítěte se zástupci vlády ČR, vedenými novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva Monikou 
Šimůnkovou. Ta jménem vlády reagovala na některé z více než 30 dotazů Výboru na neplnění 
jeho minulých doporučení z roku 2003. 
 
Zpravodaj Výboru Peter Guráň ze Slovenska detailně zná skutečnosti ohledně plnění Úmluvy v 
Česku. České vládě, vlastně vládám, vytknul, že opakovaně neplní cca 80 procent doporučení 
Výboru. Jde nejen o jednotlivosti, ale především o nedostatek politické vůle (i mezi širokou 
veřejností) se dětskými právy vážně zabývat. Na rozdíl od většiny států ČR za 20 let od 
ratifikace Úmluvy nikdy nepřijala komplexní Národní akční plán naplňování Úmluvy s 
konkrétními termíny a odpovědností, dětské záležitosti jsou rozptýleny mezi řadu ministerstev, 
kvůli nákladům pouhých 10 milionů Kč ročně neexistuje dětský ombudsman ani jiný 
mechanismus pro přijímání a projednávání individuálních stížností od dětí. Ministerstvu práce a 
sociálních věcí, které vláda již v roce 2003 pověřila koordinací plnění Úmluvy, chybějí 
zákonné kompetence pro vykonávání takového úkolu. Zcela chybí nezávislý orgán pro 
monitorování plnění Úmluvy. Ustanovení Úmluvy o prioritě nejlepšího zájmu dítěte při 
rozhodování o dítěti buď není nijak do zákonů začleněno, nebo se k němu nepřihlíží, dokonce 
ani v porozvodových procesech před soudy. To se plně projevilo minulý týden, kdy vláda bez 
analýzy dopadu na děti schválila ekonomická opatření jako prudké zvýšení snížené sazby DPH 
(zvýšení ceny potravin, léků, plen, knížek, kultury apod.) nebo zvýšení poplatku za den v 
nemocnici na 100 Kč bez započítání do limitu.  
 
Členové Výboru pak zasypali vládní delegaci více než stovkou dalších konkrétních dotazů, jež 
se zástupci vlády snažili se střídavým úspěchem zodpovědět. Většinou však mluvili jen o svých 
úmyslech, jak zlepšit fungování celého systému i konkrétních oblastí, ať jde o vysoký podíl dětí 
v ústavní péči, odebírání dětí z rodin ve špatné sociální situaci, v níž se nezaviněně ocitly 
(místo pomoci těmto rodinám), inkluzívním vzdělávání nejen romských dětí, pomoci dětským 
obětem domácího násilí či přeshraničních únosů, snížení vysoké dětské sebevražednosti a 
úrazovosti např. při dopravních nehodách. Jde i o uzákonění práva dětí na to, aby mohly 
vyjádřit svůj názor ve věcech, které se jich týkají v obcích či krajích, ale i před soudy jako oběti 
násilí nebo v porozvodových sporech. 
 
Řada otázek však zůstala nezodpovězena. Výbor vydá svá závěrečná doporučení k situaci v 
plnění Úmluvy o dětských právech v ČR 17. června. 
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