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A B S T R A C T

The paper deals with the Convention on the Rights of the Child, the history of its 
origin and the problems of searching for a balance between the basic principles of 
CRC. It further summarizes the CRC structure, including analysis of the 3P principle 
(provision – protection – participation) and the best child´s interest as a primary 
aspect for assessing the rights of the child. One part is also the analysis of CRC 
implementation, including the definition of a child and its problems. Implementation 
is considered from the aspect of the function of the Committee on the Rights of 
the Child, and also from the aspect of the duties of parties after ratification of the 
option records – the Option Record to CRC on engaging a child in armed conflicts, 
and also the Option Record to CRC on child trafficking, child prostitution and child 
pornography adopted by the Czech Republic. Without any doubt the Czech Republic 
understands the CRC as the basic international document that is taken into account 
not only with the elaboration of strategies (see “Right on Childhood”). On the other 
hand there are still weak points to improve (e.g. right of the child to file a complaint 
for violation of their rights).

S O U h R N

Článek pojednává o Úmluvě o právech dítěte, historii jejího vzniku a problematice 
hledání rovnováhy mezi zásadními principy Úmluvy. Dále shrnuje strukturu Úmlu-
vy včetně rozboru principu 3P (provision – protection – participation) a nejlepšího 
zájmu dítěte jako primárního hlediska pro posuzování dětských práv. Součástí je též 
rozbor implementace Úmluvy včetně definice dítěte a její problematiky. Implemen-
tace je podrobně rozpracována z hlediska vymezení úlohy Výboru pro práva dítěte, 
dále z hlediska povinností smluvních stran po ratifikaci opčních protokolů – Opčního 
protokolu k ÚPD o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, dále Opčního protokolu 
k ÚPD o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii, které přijala Česká repub-
lika. Je patrné, že Česká republika vnímá ÚPD jako zásadní mezinárodní dokument, 
kterému věnuje pozornost nejen tvorbou strategií (viz „Právo na dětství), přičemž na 
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druhé straně se zde stále vyskytují slabá místa, jež je nutné ošetřit (např. právo dětí 
na podání stížnosti z důvodu porušování jejich práv).

© 2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. 
Published by Elsevier Sp. z o. o. All rights reserved.
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Úvod

Článek pojednává o problematice dětských práv deklaro-
vaných v Úmluvě o právech dítěte (dále označení Úmlu-
va, Konvence či zkr. ÚPD) a jejich implementaci. První 
část článku se věnuje historii vzniku ÚPD, jejímu členění. 
V dalších částech je věnována pozornost principům a jejich 
zdánlivé protikladnosti, včetně hledání rovnováhy jako zá-
stupného fenoménu. Součástí je i rozbor problematiky im-
plementace a výtek Výboru OSN pro práva dítěte.

Literatura k danému tématu byla vyhledána dle klíčo-
vých slov zejména v databázi Scopus. Jednalo se o tato klí-
čová slova: práva dítěte, Úmluva o právech dítěte. V tomto 
článku byly využity zejména tzv. rešeršní články, které ob-
sahují zhodnocení Úmluvy a její implementace za poslední 
dvě desetiletí. Autoři též vycházejí z české literatury a zdro-
jů, které popisují stav implementace tohoto dokumentu 
v ČR.

Historie vzniku Úmluvy o právech dítěte

Je zřejmé, že historie dětských práv vychází z vývoje spo-
lečnosti a jejího pohledu na dítě. Dunovský et al. [1] dělí 
historii dětství na šest základních období. Prvním obdobím 
bylo období infanticidy, ve kterém dítě ani dětství nemělo 
prakticky žádnou hodnotu a množení lidstva bylo regu-
lováno prostým zabíjením těch, kteří se stávali přílišnou 
přítěží (svrhování zdravých i postižených dětí z různých 
skal – Řecko, Řím; posílání dětí po vodě – Egypt; oběto-
vání dětí rozmanitým božstvům). Druhé období je obdo-
bím nevšímavosti (nedbání) k dítěti – děti jsou zde stále 
v pozici sluhů a objektů, s nimiž je možné zacházet dle 
libovůle otce, případně pána domu (dítě je malý dospělý, 
nemůže se však bezbožně, kvůli vlivu křesťanství, zabíjet). 
Ve třetí etapě spadající do období mezi čtrnáctým až sedm-
náctým stoletím je dítě vnímáno ambivalentně, dětství je 
považováno za přípravu na dospělost. Čtvrté období je tzv. 
obdobím intruze, spadajícím do 18. století (osvícenství), 
v němž byly děti konečně objeveny jako sociální skupina, 
která pro společnost znamenala lepší zítřky – bohatství 
a prosperitu (práva dětí však byla „kdesi“ v budoucnosti – 
bez možnosti aplikace na jejich současnou situaci a mno-
há bezpráví). Pátá etapa nazývaná socializační spadá do 
období devatenáctého a poloviny dvacátého století. Je ve 
znamení průmyslové revoluce, která v dětech spatřovala 
levnou pracovní sílu. Těžká práce bez jakékoli regulace se 
velmi negativně podepisovala na jejich zdraví. Úmrtnost 
dětí nabývala ohromných rozměrů (až 500 ‰ v industria-
lizované Anglii). Dětská práce se dle Dunovského et al. [1] 
stala fenoménem, proti němuž se zvedla vlna odporu. Byly 
vydány první zákony sloužící k regulování pracovního zatí-
žení (Childrens’ Acts); dětství se ocitlo pod drobnohledem 

odborníků, kteří postupně vymezovali potřeby dětí, a tak 
významně přispívali ke zrodu nového oboru – pediatrie.

Věk současnosti se dle Dunovského et al. [1] situuje do 
role podpory a pomoci dítěti, jemuž je přiznána nejen práv-
ní subjektivita, ale i vesměs všechna práva dospělých. Na 
dítě je nazíráno jako na plnohodnotnou bytost potřebují-
cí pro svůj rozvoj určité vedení, zároveň však jistou míru 
osobní realizace. Tento výrazně odlišný pohled na naše 
nejmenší deklaruje právě Úmluva o právech dítěte, přijatá 
v roce 1989.

Nejen vývoj společnosti v historii, ale též globální pro-
jekt lidských práv, který reflektoval hrůzy prožité v rámci 
první i druhé světové války, představují zásadní vlivy vzni-
ku tohoto mezinárodního dokumentu.

V listopadu roku 2015 bylo 26. výročí od vzniku Úmlu-
vy a je tedy na místě podívat se na její přínos. Arts [2] uvá-
dí, že spustila masivní reformu právních systémů ve všech 
státech, které ji ratifikovaly, pozitivně lze též hodnotit čin-
nost Výboru pro práva dítěte – právě pro jeho monitorova-
cí funkci ve vztahu k implementaci. Slabinou však zůstá-
vá přetrvávání chudoby dětí a problematické dodržování 
dětských práv v praxi – je zřejmé, že mezinárodní právní 
dokumenty kvůli absenci sankcí nejsou zcela účinným ná-
strojem v boji proti porušování dětských práv v různých 
částech světa. Přesto dikce ÚPD, její obsáhlost a prová-
zanost principů přináší vodítka pro nové pohledy na dítě 
a jeho participaci ve společnosti.

Problematika rovnováhy mezi principy Úmluvy 
o právech dítěte

Od doby vzniku ÚPD uplynulo již 26 let a i přes kritické 
výtky, které provázely její implementaci, je stále živým do-
kumentem sloužícím k diskusím a modifikacím pohledů na 
práva dětí. Mnoho odborníků [3, 4] hledá rovnováhu mezi 
principy a zásadami (např. mezi autonomií a ochranou; 
mezi právy a povinnostmi; mezi participací a ochranou 
apod.). Melton [5] naopak zmiňuje a klade důraz na tzv. 
zlaté pravidlo – tedy pravidlo vzájemného respektu, kdy se 
děti stávají právoplatnými, rovnocennými členy komunit, 
se smysluplnou možností participace. Již nejde o hledání 
rovnováhy a přiznávání práv dle věku, ale o základní lid-
ské právo „být aktivní součástí společnosti, ve které žiji“. 
Úmluva je orientována od dětí výše – tedy k rodičům a dal-
ším institucím (tzv. „bottom-up“ orientace) [6, 7]. Centrem 
jejího právního výkladu je tedy dítě – jehož postavení se 
ve společnosti v průběhu posledních desetiletí významně 
proměnilo, a to od dítěte jako objektu práv až k dítěti – sub-
jektu práv, tedy aktivnímu příjemci práv. I přes několikaleté 
implementační programy je dle Mayne a Howitt [8] patrné, 
že nejen v praktické rovině, ale i ve výzkumech realizova-
ných mezi lety 2009–2012 je dítě ve věku od narození do 
osmi let vnímáno spíše jako tradiční neparticipující objekt 
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(64,6 %), participativní roli sociálních aktérů mají jen 3 % 
dětí v tomto věku. Zapojení dítěte do společnosti, potažmo 
komunity by se mělo dít skrze otázku: „Za jakých podmí-
nek se děti cítí jako lidé?“ [9, s. 651]. Opět se tedy potvrzuje 
to, že právo a jeho implementace nejde samostatně ruku 
v ruce, ale je nezbytné i nadále hledat účinné cesty pro jeho 
uplatnění v praxi.

Struktura Úmluvy o právech dítěte

Úmluvu o právech dítěte přijala Organizace spojených 
národů 20. listopadu 1989 v New Yorku. Jejímu vzniku 
předcházely dvě konvence – Ženevská deklarace práv dítě-
te z roku 1924 a Charta práv dítěte z roku 1959. Obě byly 
jakýmsi vývojovým předstupněm Úmluvy, která se dnes 
někdy označuje jako aplikace Všeobecné deklarace lidských 
práv na dětský věk.

ÚPD se skládá z 54 článků, jež spolu neodmyslitelně 
souvisí, jsou navzájem provázané. Dvanáct článků se zabý-
vá povinnostmi smluvních stran, které ratifikovaly Úmlu-
vu; čtyřicet článků se týká přímo dítěte. Kovařík [10] člení 
ÚPD na tyto okruhy práv:

1. práva na život a přežití (survival rights);
2. práva na osobní rozvoj (development rights);
3. práva na ochranu (protection rights);
4. participační práva (participation rights).

Úmluvu bychom též mohli rozdělit podobně jako Vše-
obecnou deklaraci lidských práv na práva politická (čl. 13, 
14, 15, 17); ekonomická (čl. 4, 6, 32); sociální (čl. 4, 24, 26, 
28, 29) a práva kulturní (čl. 4, 31), dělení dle Kovaříka [10] 
však vystihuje základní principy tohoto mezinárodního 
dokumentu. Zároveň je možné Úmluvu rozdělit na základě 
principu 3P (provision – protection – participation), jenž 
obdobným způsobem reflektuje podstatu všech článků ob-
sažených v ÚPD.

Nejlepší zájem dítěte je primárním hlediskem, pro-
střednictvím něhož dochází k implementaci dětských 
práv  –  jedná se o nadřazené pravidlo, které má přednost 
při výkladu jednotlivých článků, současně je také interpre-
tačním pravidlem celé Úmluvy a současně by mělo vést dle 
Pobjoy [11] k nezávislému posuzování práv i v rámci mezi-
národní ochrany dětí.

Nově – oproti předchozím dvěma konvencím (Že-
nevská deklarace a Charta práv dětí) – se v této Konvenci 
objevují participační práva znamenající aktivní podílení se 
na všech rozhodnutích, která se dítěte týkají. Úmluva mu 
v tomto smyslu dává statut rovnoprávného komunikační-
ho partnera, s nímž se musí počítat a jehož je nutno brát 
vážně. Participace by měla vést k tvorbě demokratické spo-
lečnosti, jejímž základem je právě aktivní účast občanů na 
společenském dění, měla by posilovat komunikaci (eman-
cipaci) dětí a mládeže a zároveň preventivně působit proti 
některým negativním jevům, které se bohužel vyskytují už 
i u dětí (toxikomanie, kriminalita, gamblerství, vandalis-
mus atp.).

Následující text podrobně rozebírá tento velmi důležitý 
princip, jehož prostřednictvím jsou jednotlivé články pro-
vázané a neoddělitelné, tzn. že je nutné v rámci implemen-
tace jednoho článku brát v úvahu články ostatní.

Provision

Anglické slovo „provision“ znamená podle Lingea Lexi-
con [12] zajištění, obstarávání, zásobování, poskytnutí. Tyto 
všechny výrazy vskutku charakterizují soubor práv spadají-
cích do dané oblasti. Patří sem zejména právo na zdravotní 
a zdravotnické služby (čl. 24); právo na životní úroveň (čl. 
27); právo na vzdělání (čl. 28); právo na přístup ke vhod-
ným informacím (čl. 17) a v zásadě právo na přežití a rozvoj 
(čl. 6). Tento princip stanovuje povinnosti pro osoby a sub-
jekty (popř. stát) odpovědné za dítě.

Článek 24 v této věci přímo uvádí výčet požadavků pro 
zajištění přístupu všech dětí k efektivním zdravotnickým 
službám, základní a preventivní péči, zdravotnické osvětě 
či požadavek snižování kojenecké úmrtnosti. Také článek 
28 si klade za cíl a povinnost zabezpečit dítěti bezplatné 
a povinné základní vzdělání; přijatelné a dostupné formy 
středního i vysokoškolského vzdělání; podporu pravidelné 
školní docházky; v případě potřeby poskytnutí finanční 
podpory a další. Článek 27 požaduje zajištění životní úrov-
ně nezbytné pro tělesný, duševní, mravní a sociální rozvoj 
dítěte, přičemž Úmluva stanovuje, že zodpovědnost za za-
bezpečení takové úrovně nesou rodiče.

Oblast „provision“ odráží jeden ze základních principů 
ÚPD – právo každého dítěte na život, přežití a rozvoj (life, 
survival and development).

Protection

Anglický výraz „protection“ má několik významů. Je chá-
pán jako ochrana něčeho, popř. někoho; dále jako ochrana 
proti něčemu, také se zároveň používá ve smyslu ochrany 
lidských práv a svobod [12]. Všechna tato vyjádření smě-
řují k právům dítěte na rodičovskou a společenskou péči, 
právu na ochranu před nejrůznějšími formami ohrožování, 
vykořisťování a dalšími nepříznivými situacemi.

Do této oblasti bychom mohli zařadit článek 2 – ne-
diskriminaci; ochranu dítěte před oddělením od rodičů 
(čl. 9), nezákonným přemístěním a nevracením (čl. 11), 
násilím a  zanedbáváním (čl. 19). Dále je tento princip 
obsažen v článku 16 – ochraně soukromí; čl. 21 – osvoje-
ní (problematiku osvojení též upravuje haagská úmluva 
umožňující osvojení v zahraničí); čl. 22, jenž se zabývá te-
matikou uprchlických dětí a požaduje od smluvních států 
jejich ochranu a zajištění potřebných forem humanitární 
pomoci; čl. 32–38, v nichž má dítě právo na ochranu před 
dětskou prací; zneužíváním drog; sexuálním zneužíváním; 
prodejem, obchodováním a únosem; mučením a zbavením 
svobody; v ozbrojených konfliktech a jiných formách vyko-
řisťování.

Z hlediska praktického dopadu Úmluvy, konkrétně 
v souvislosti u st. čl. 11 – nezákonným přemístěním a ne-
vracením lze zmínit, že aktuální judikatura Evropského 
soudu pro lidská práva ve věci Neulinger a Shuruk proti 
Švýcarsku ze dne 6. 7. 2010 č. 41615/07 se vztahuje ze-
jména na porušení práva péče o dítě, ale snaží se chránit 
také druhého rodiče, je-li mu upíráno jeho právo na styk 
s dítětem.
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Participation

Lingea Lexicon [12] překládá „participation“ jako účast  
v/na čem, zapojení do čeho, participaci na čem. Zároveň 
tento pojem spojuje se souborem anglických výrazů, kte-
ré široce vymezují participaci: group action – vote, action,  
battle, revolution, absorption, social activity, alliance, de-
colonisation, disbandment, disestablishment, distribution, 
commerce, migration, stampede, social control, coup, interna- 
tionalisation, exchange, compliance, competition, resistance, 
due process, legalisation, separation, desegregation, coopera- 
tion, assemblage, attendance, nonattendance, getting even, de-
mocratisation, engagement, nonengagement, restoration. 

Všechny tyto výrazy se dotýkají problematiky participa-
ce a víceméně mohou sloužit jako vodítko pro naplňování 
tohoto principu v závislosti na rostoucím věku dítěte a jeho 
schopnostech [13, 14]. Samozřejmě – jsou to mnohdy poj-
my určené spíše k zamyšlení než přímo k vlastní aplikaci, 
přesto mohou odhalovat oblasti, které nebyly v souvislosti 
participace dětí ve společnosti brány v úvahu.

Participace je novou skutečností, kterou přinesla právě 
ÚPD. Znamená zapojení dítěte do všech činností podle jeho 
vývojových možností a schopností. Zároveň mu skýtá prá-
vo být vyslyšeno ve všech situacích, jež se ho dotýkají. Tuto 
novou oblast nazírání na dětská práva upravují v Úmluvě 
články 12–15, dále článek 30, 31 a 40. Dítě má dle nich prá-
vo na vlastní názor; na získávání a rozšiřování informací 
i myšlenek bez ohledu na hranice (názor dítěte a svoboda 
projevu); na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; na 
svobodu sdružování; na volný čas, rekreaci a kulturní život 
a zároveň právo na zacházení, které podporuje jeho smy-
sl pro důstojnost a čest a bere ohled na jeho věk s cílem 
znovuzačlenění do společnosti (justice pro mladistvé). Do 
oblasti participace je možné zařadit článek 30 týkající se 
dětí menšinových skupin a domorodého obyvatelstva, kte-
ré mají právo užívat vlastní kulturu i jazyk a vyznávat své 
náboženství.

Děti a mladí lidé se různými způsoby účastní sociálních 
hnutí a změn [15, 16] a tím tak dle Nolas [17] a Rodgers 
[15] přispívají k sociální změně a tvorbě veřejného mínění. 
Pochopení procesů participace by mělo vést k tvorbě smys-
luplného prostoru pro děti a jejich zapojení.

Monitorování a implementace Úmluvy o právech 
dítěte

Druhá a třetí část Úmluvy (čl. 42–54) se zabývá povinnost-
mi smluvních stran, které tuto konvenci ratifikovaly. Jedny 
z nejdůležitějších jsou:

1. Povinnost států seznamovat co nejširší okruh dospě-
lých i dětí s právy obsaženými v Úmluvě (část II – plnění 
a závaznost).

2. Zřídit Výbor pro práva dítěte, složený z 10 odborníků, 
kteří budou posuzovat zprávy účastnických států (dva 
roky po ratifikaci a poté každých pět let). Pro podpo-
ření účinného plnění ÚPD a podněcování mezinárodní 
spolupráce se mohou jednání Výboru účastnit specia-
lizované orgány OSN (Mezinárodní organizace práce, 
Světová zdravotnická organizace, UNESCO a UNICEF), 
dále nevládní organizace se statutem OSN.

3. Kterýkoli stát může navrhnout změnu Úmluvy a před-
ložit ji generálnímu tajemníkovi Organizace spojených 
národů (čl. 50).

4. Zasedání Výboru pro práva dítěte se koná jedenkrát za 
rok [18].

Monitorování – zaznamenávání, zachycování, sledování je 
předpokladem pro správnou implementaci = naplnění; spl-
nění podmínek – to fulfill the conditions of, to perform, která se 
projevuje již přímými opatřeními v praxi [19, 20].

Ke sledování naplňování základních principů Úmlu-
vy (tedy k monitorování a implementaci) u jednotlivých 
smluvních států byl zřízen Výbor pro práva dítěte (dále jen 
„Výbor“), jenž začal pracovat v září 1991. Jeho hlavními 
úkoly jsou posílení důležitosti jednotlivých práv v Konvenci 
a kontrola jejich dodržování. Tento Výbor provádí praktic-
ky monitorování v rámci implementace ÚPD a vyhodnocu-
je pravidelně předkládané periodické zprávy o implemen-
taci Úmluvy v daném smluvním státě. Dále je rozsáhlé 
hodnocení prováděno na základě empirických výzkumů. 
To znamená, že může pouze pozorovat, určitým způso-
bem dokumentovat, co se děje s Úmluvou v jednotlivých 
státech. Je však velice těžké posoudit účinek implementace 
ÚPD na pozici dětí ve společnosti. Pouze pomocí Konvence 
nelze zajistit lidskou, finanční a organizační stránku im-
plementace, natož její míry, jež by byly efektivní pro děti. 
Jde o jeden z nejslabších mechanismů, nicméně typický pro 
mezinárodní úmluvy týkající se hospodářských, sociálních 
a  kulturních práv. Dal by se dle Implementation hand-
book… [21] hodnotit důraz, jaký kladou jednotlivé státy 
na implementaci dětských práv. Výbor se může obrátit na 
každý stát s otázkou: „Máte nějaký program (např. sociál-
ní) na uplatňování práv dítěte?“ Mnoho států uvádí, že má 
policii – ale to není odpověď na danou otázku [21]. Postupy 
sledování práv dítěte Výborem se liší od modelů obvyklých 
v oblasti lidských práv a lze jej hodnotit jako jeden z nej-
slabších mechanismů, nicméně typický pro mezinárodní 
úmluvy týkající se hospodářských, sociálních a kulturních 
práv. Připomínka není obviněním, ale spíše konstruktivní 
pomocí. Cílem je, aby se Výboru spolu s vládou, která podá-
vá zprávu, a dalšími zapojenými pomocnými organizacemi 
podařilo určit a vymezit problémy a dohovořit, jaká opat-
ření k nápravě jsou nezbytná [22]. Proto, aby bylo možné 
zavádět nové metody implementace, je nutné provádět vý-
zkum v těch oblastech, v nichž se nám nedaří naplňovat 
principy Úmluvy. První výzkumy týkající se právního po-
vědomí dětí školního věku již proběhly v několika zemích, 
na základě výsledků je tedy možné analyzovat nedostatky 
a vytvořit způsoby, jimiž se budou minimalizovat.

K Úmluvě byly přijaty tři opční protokoly – Opční 
protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do 
ozbrojených konfliktů, Opční protokol k Úmluvě o právech 
dítěte o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii 
a Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící po-
stup předkládání oznámení. Česká republika dosud ratifi-
kovala první dva. Přijetím a následnou ratifikací Opčního 
protokolu o postupu a předkládání oznámení budou mít 
děti možnost podat stížnost na porušování práv k Výboru 
OSN pro práva dítěte.

Česká republika přistoupila k Opčnímu protokolu 
k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených 
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konfliktů ke dni 12. února 2002. Opční protokol zavazuje 
státy, aby nepovolávaly mládež do 18 let do ozbrojených sil 
a zajistily, aby se dobrovolníci v tomto věku přímo neúčast-
nili boje. Také jiné ozbrojené skupiny nemají povolávat dět-
ské vojáky mladší 18 let a používat je v bojových akcích. Po-
dle článku 8 odst. 1 Opčního protokolu mají smluvní strany 
podat úvodní zprávu o stavu plnění protokolu do dvou let 
od jeho přijetí. Úvodní zpráva o plnění Opčního protokolu 
byla Výboru předána v roce 2005. V únoru 2007 vzala vláda 
na vědomí Závěrečná doporučení Výboru ke Zprávě České 
republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech 
dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů usnese-
ním ze dne 5. února 2007 č. 95. Opční protokol k Úmluvě 
o právech dítěte o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské 
pornografii ratifikovala Česká republika dne 26. září 2013. 
Opční protokol stanoví závazné mezinárodní standardy 
k prevenci, potlačování a trestání činů spojených s prode-
jem dětí za účelem jejich sexuálního zneužívání, nucené 
práce či nelegální adopce, činů spojených s dětskou pro-
stitucí a dětskou pornografií. Podle čl. 12 odst. 1 Opčního 
protokolu mají smluvní strany podat úvodní zprávu o pl-
nění protokolu do dvou let od jeho přijetí, v případě České 
republiky to bylo do září 2015 [23].

Česká republika převzala doporučení přijatá Výborem 
OSN pro práva dětí v roce 2011 [24], jejich hlavními body 
byly: ocenění přijetí legislativních, institucionálních a po-
litických opatření (např. trestní zákoník účinný od roku 
2010; Národní akční plán inkluzivního vzdělávání z roku 
2010 a další akční plány, které se týkají koordinačního me-
chanismu pro pohřešované děti; k transformaci systému 
a péče o ohrožené děti aj.). Výbor nicméně vyzval ČR, aby 
realizovala doporučení k Druhé periodické zprávě, která 
nebyla učiněna dostatečně – a to zejména vytvoření jed-
notného národního akčního plánu; dále ustanovením ne-
závislého orgánu pro dohled nad prováděním ÚPD včetně 
sběru statistických dat a plného uplatnění práva na nedis-
kriminaci [23].

Výbor je znepokojen tím, že dítěti v ČR nebylo zaručeno 
znát své biologické rodiče v případě osvojení. Nově přijatá 
právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
kompletně zahrnuje právní úpravu problematiky osvojová-
ní dětí v českém právním řádu. Je však koncipována tak, že 
osvojení nezletilého musí být v souladu s jeho zájmy. S od-
kazem na ust. § 797 OZ se na základě rozhodnutí soudu 
zapíší do matriky osvojitelé jako rodiče dítěte. V souladu 
s ust. § 837 OZ na návrh osvojence či osvojitele soud roz-
hodne, že okolnosti osvojení mají být utajeny před rodinou 
původu dítěte, případně pokrevního rodiče a jeho souhlasu 
s osvojením. O odtajnění může soud rozhodnout, odůvod-
ňuje-li to velmi závažná situace ohrožující osvojené dítě na 
životě či zdraví. Je však umožněno osvojenci, že po nabytí 
svéprávnosti má právo seznámit se s obsahem spisu, který 
byl veden v řízení o jeho osvojení. Právo dítěte seznámit 
se s podrobnostmi osvojení se vztahuje až k věkové hra-
nici 18 let. Do té doby nemá osvojené dítě právo znát své 
biologické rodiče [25]. Česká odborná společnost zde však 
stále zastává předpoklad, že matkou/otcem je žena/muž, 
kteří dítě vychovali – ne ta/ten, kdo je biologickým rodi-
čem. Tato problematika by si však zasluhovala hlubší práv-
ní rozbor, který by svým rozsahem mohl být předmětem 
další publikace.

Výbor se dále obává, že soudy a správní orgány pouze 
zřídka přímo aplikují či vymáhají jednotlivá ustanovení 
v ÚPD. Důvodů pro tuto obavu může být více, z nich je sa-
mozřejmě předpoklad, že aktéři nejsou dostatečně proško-
leni v tom, jak práva v ÚPD implementovat v praxi. Jedním 
ze způsobů uplatnění participačních práv dítěte je jeho 
právo být vyslyšeno v soudních jednáních, jež se ho týkají. 
V české právní úpravě je však toto právo vázáno na věkovou 
hranici 12 let, přičemž určující je faktická schopnost dítěte 
vyjádřit svůj názor. To však neznamená, že by dítě nemoh-
lo být slyšeno před soudem i v mladším věku. Podrobnější 
úprava participačních práv v našem právním řádu je zapra-
cována v článku Právní ukotvení participačních práv dětí 
v českém právním řádu [26].

Toho se samozřejmě týkala i další výtka související 
s absencí národního akčního plánu na plnění Úmluvy a vy-
členění lidských, technických a finančních zdrojů pro jeho 
plnou realizaci. Výbor dále apeluje na ČR, aby posílila svůj 
mechanismus na sběr a analýzu údajů o všech dětech do 
18 let věku ve všech oblastech, na něž se ÚPD vztahuje.

Koordinačním orgánem vlády, v jehož působnosti je 
vnitrostátní sledování a vyhodnocování plnění závazků 
z mezinárodních smluv o lidských právech, je v České re-
publice od roku 1998 zmocněnec vlády pro lidská práva 
a Rada vlády ČR pro lidská práva. Úvodní zpráva o plnění 
Úmluvy za období 1993–1994 byla Výboru předána v roce 
1996. Druhá periodická zpráva za období 1995–1999 byla 
Výboru předána v roce 1999. Třetí a čtvrtou periodickou 
zprávu, včetně Informace o plnění Opčního protokolu o za-
pojování dětí do ozbrojených konfliktů Česká republika 
předložila Výboru v roce 2008.

Česká republika při akceptování výše zmíněných dopo-
ručení reagovala na tyto výtky a zpracovala Národní strate-
gie ochrany práv dětí a vypracovala Akční plán k naplnění 
Národní strategie ochrany práv dětí 2012–2015 pod ná-
zvem „Právo na dětství“. Na zpracování se podílelo něko-
lik ministerstev a je základním strategickým dokumentem 
k zajištění zejména koordinovanosti péče o nezletilé děti 
v České republice. Rozpracovává danou právní úpravu do 
konkrétních úkolů k zajištění výše uvedené strategie včet-
ně konkrétních úkolů ve stanovených termínech. Jedná se 
patrně o nejrozsáhlejší dokument zpracovaný k zajištění 
ochrany nezletilých dětí a k naplnění jejich stanovených 
práv a tím i obsahové a institucionální zajištění kvality ži-
vota nezletilých dětí [27]. Pravidelně každý rok se vyhod-
nocuje jeho plnění. To však nic nemění na skutečnosti, že 
v ČR absentuje specifický orgán, který by disponoval dosta-
tečnými lidskými, technickými a finančními zdroji s cílem 
sbírat a analyzovat data a nová zjištění implementovat do 
praxe. Celkové koordinace se ujalo MPSV, které se snaží 
o uplatňování dětských práv jednotně ve všech oblastech 
a provázání odborníků včetně rozdělení odpovědnosti za 
implementaci práv dětí v praxi. Výbor samozřejmě zmiňu-
je i další nedořešené oblasti (jako např. systém náhradní 
rodinné péče), v nichž však za poslední roky došlo k vý-
znamným změnám, které se odrazily zejména v rozsáhlé 
novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochra-
ně dětí [28], a opět by bylo vhodné tyto změny shrnout do 
samostatného článku. Samostatně se problematikou vytý-
kaných nedostatků ve vztahu k naplňování práv nezletilých 
dětí zabývala i justice na základě zpracovaného pokynu 
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výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné dětem ze 
dne 17. 11. 2010, kde byl schválen program Rady Evropy 
s názvem „Budování Evropy pro děti a s dětmi“. Zde jsou 
rozpracovány různé postupy soudu zejména při zjišťování 
názoru nezletilých dětí a jejich práva vyjádřit se ke všem 
skutečnostem, které se jich týkají, a změna nastala i v pří-
stupu justice, kde jsou děti považovány za partnery a niko-
liv pouze za objekty ochrany [29]. Uvedený dokument je 
součástí doškolování soudců opatrovnických soudů. V ob-
lasti zajištění ochrany práv dětí byl přijat i nový procesní 
předpis č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
[30].

Definice dítěte a její problematika, práva 
a odpovědnost

Jednou z velkých předností, ale zároveň i slabostí Úmlu-
vy je definice dítěte, která říká, že se jedná o bytost mlad-
ší 18  let. Když si představíte tento dlouhý časový úsek 
a množství velmi dobře viditelných změn, které jej prová-
zejí, je jasné, že Úmluva se bude snažit přiznávat dětem 
práva podle jejich vyspělosti – případně věku. Nebezpečí 
však spočívá v tom, že práva se neodmyslitelně pojí i s po-
vinnostmi a hlavně s odpovědností. Je tedy možné si mys-
let, že děti jsou v určitém věku za své jednání odpovědné? 
Velmi příhodně tento problém řeší významný dětský psy-
cholog [31], který říká: „Předně soudím, že určité právo mů-
žeme dítěti přisoudit právě v té míře, v níž můžeme od něho oče-
kávat odpovědné jeho plnění. Pokud dítě samotné nemůžeme za 
zneužití jemu přisouzeného práva trestat podle zákona, neměli 
bychom mu takové právo ani podle zákona svěřovat. Za druhé, 
všechny věkové hranice jakožto zákonná míra vývojové úrovně 
dítěte jsou z psychologického hlediska sporné.“ Toto význam-
né zjištění ne málo významné osobnosti dětské psycholo-
gie nás nabádá k tomu, abychom učili děti jejich právům 
s ohledem na jejich ochranu, participaci i zajištění jejich 
potřeb. Neboť samotné děti by měly pochopit provázanost 
principu 3P – ochrany (protection), podílení se (participa-
tion) a zajištění (provision). Zlaté pravidlo (zmíněné výše, 
tzv. „Golden rule“) by bylo logickým vyústěním této snahy.

 
závěr

Cílem článku bylo přinést souhrnné informace o Úmluvě 
o právech dítěte, která je již 26 let na mezinárodním poli, 
včetně implementace principů do národního práva. Je zřej-
mé, že tato Konvence významně proměnila lidskoprávní 
koncept ve vztahu k dětem a vedla k zásadním změnám 
na poli práva i jeho implementace. Šíře ÚPD a absence po-
vinností dětí i faktoru „času“ (který ve své podstatě u dětí 
„ubíhá jinak rychle než u dospělých“ – vzhledem k jejich 
vývoji), jež by byly součástí textu, vede k předpokladu, že 
se nejedná o poslední mezinárodní dokument na poli dět-
ských práv. Přesto – je zde již čtvrtstoletí a má stálé dopady 
na národní systémy zajištění jeho uplatňování v praxi. Čes-
ká republika na základě výtek Výboru pro práva dítěte stále 
ne zcela dostatečně plní své povinnosti vyplývající z ÚPD. 
Jednotná koordinovanost, sběr dat (včetně analýz a  ná-
vrhů na řešení v praxi), dále průběžná školení zajišťující 

plnou informovanost a vybavení dostupnými mechanismy, 
metodami i technikami provádění, představují slabé mís-
to na mapě implementace. K tomu jistě přispívá složitost 
pojetí práv dětí včetně uchopení a provázání principů (3P 
a nejlepšího zájmu dítěte jako předního hlediska, i definice 
dítěte), včetně odlišných výkladů [32]. Na druhé straně je 
patrné, že zainteresované orgány mají povinnost uplatňo-
vat práva dětí – avšak mnohdy nejsou vybaveny dostateč-
nými metodami a technikami, jež by jim přinášely jistotu 
do praxe (např. OSPODy, soudy, sociální pracovníci v nezis-
kových organizacích hájících dětská práva).

I přes délku existence tohoto dokumentu je zřejmé, že 
je před námi ještě mnoho úkolů, které si však zasluhují 
centrální a ve své podstatě trvale udržitelný rozvoj. Tato 
snaha zapojit děti do společenského života je jednou z cest 
k uskutečňování demokracie, neboť ta, jak řekl Masaryk, je 
zárukou míru – pro nás i pro svět [33].

 
Konflikt zájmů

Autoři prohlašují, že si nejsou vědomi žádného konfliktu 
zájmu týkajícího se uvedeného příspěvku.
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