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Shrnutí
Cílem práce je poskytnout přehled mezinárodních a vnitrostátních předpisů a dokumentů, které
souvisejí s implementací závazků vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte a stručně zhodnotit
naplňování jednotlivých článků uvedené úmluvy v České republice. Práce dále popisuje exekutivní
orgány, které mají v kompetenci dodržování a kontrolu Úmluvy o právech dítěte v České republice,
implementaci Opčních protokolů Úmluvy o právech dítěte v České republice a kompetence a
odpovědnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí za konkrétní případy porušování práv
dítěte.
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A. Úvod

Cílem této práce je poskytnout přehled mezinárodních a vnitrostátních předpisů a dokumentů,
které souvisejí s implementací závazků vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte a stručně zhodnotit
naplňování jednotlivých článků uvedené úmluvy v České republice. Parlamentní institut přitom
nedisponuje primárními daty, a proto vycházel při zpracovávání této práce z jiných dostupných
zdrojů. Zejména z dat a dokumentů Veřejné ochránkyně práv, Rady vlády pro lidská práva,
jednotlivých ministerstev a případně neziskových organizací zaměřených na ochranu práv dětí.
V další části práce jsou popsány exekutivní orgány, které mají v kompetenci dodržování a kontrolu
Úmluvy o právech dítěte v České republice, implementace Opčních protokolů Úmluvy o právech
dítěte v České republice a kompetence a odpovědnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
za konkrétní případy porušování práv dítěte.
B. Odpovědnost za naplňování Úmluvy o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte (dále jen „Úmluva“) přijatá Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu
1989 v New Yorku vstoupila pro ČSFR v platnost dne 6. února 19911. Česká republika vznikla dne
1. ledna 1993 jako jeden ze dvou nástupnických států České a Slovenské Federativní Republiky.
Ústavním zákonem ČNR č. 4/1993 Sb. o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské
Federativní Republiky, převzala na sebe Česká republika všechny závazky, které pro ČSFR ke dni
jejího zániku vyplývaly z mezinárodního práva. Dne 19. ledna 1993 byla přijata za člena OSN a
převzala všechny právní předpisy zaniklého státu o základních lidských právech, včetně všech
smluv o lidských právech závazných pro československý stát, a tedy i Úmluvu.
Úmluva je dle článku 10 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR mezinárodní smlouvou, která je součástí
právního řádu, a která je nadřazena zákonům. Uplatní se zde aplikační přednost, tzn., stanoví-li
mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se ustanovení mezinárodní smlouvy.2
Úmluva v čl. 43–45 upravuje vlastní kontrolní mechanismus. Výbor OSN pro práva dítěte (dále jen
„Výbor pro práva dítěte“) je orgán příslušný pro posuzování dosažené úrovně implementace
Úmluvy. Samotná kontrola probíhá pravidelným předkládáním zpráv smluvních států Výboru
pro práva dítěte a hodnocením těchto zpráv tímto výborem. Výbor pro práva dítěte po projednání
zpráv jednotlivých států vydává závěrečná doporučení, ve kterých upozorňuje na nedostatky
při mplementaci Úmluvy.
Koordinačním orgánem vlády, v jehož působnosti je vnitrostátní sledování a vyhodnocování plnění
závazků z mezinárodních smluv o lidských právech, je v České republice od roku 1998 zmocněnec
vlády pro lidská práva (v současné době je tato funkce neobsazena) a Rada vlády ČR pro lidská
práva, jejímž předsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Úvodní zpráva
o plnění Úmluvy o právech dítěte za období 1993–19943 byla Výboru pro práva dítěte předána
v roce 1996. Druhá periodická zpráva za období 1995-19994 byla Výboru pro práva dítěte předána
v roce 1999. Třetí a čtvrtou periodickou zprávu, včetně Informace o plnění Opčního protokolu
o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů5 Česká republika předložila Výboru v roce 2008. Příští
1

Sdělení č. 104/1991 Sb., ve znění sdělení č. 41/2010 Sb. m. s.
Požadavek přednostní aplikace se však může bezvýjimečně a automaticky vztáhnout pouze na mezinárodní
smlouvy, které jsou takové aplikace schopny, tedy, na smlouvy, které jsou přímo použitelné (self-executing) použitelné bez toho, aby byly konkretizovány zákonným ustanovením.
3
CRC/C/11/Add.11
4
CRC/C/83/Add.4. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpravyplneni-mezin-umluv/umluva-o-pravech-ditete-42656/.
5
CRC/C/CZE/3-4. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpravyplneni-mezin-umluv/umluva-o-pravech-ditete-42656/.
2
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periodickou zprávu by měla Česká republika Výboru předložit v červnu 2018. Zprávy nejsou
zpracovávány podle jednotlivých článků, ale tematicky se zabývají souvisejícími skupinami článků
Úmluvy.
Dne 4. května 2005 přijala vláda usnesení č. 530, kterým pověřila místopředsedu vlády a ministra
práce a sociálních věcí koordinovat vnitrostátní agendu týkající se implementace Úmluvy o právech
dítěte. V souvislosti s přijetím Národní strategie ochrany práv dětí s názvem „Právo na dětství“ bylo
ministru práce a sociálních věcí mimo jiné, usnesením vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 4, uloženo
koordinovat plnění aktivit obsažených v této strategii a zajistit naplňování ustanovení Úmluvy
o právech dítěte ve smyslu doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ze 4. srpna 2011
(CRC/C/CZE/CO/3-4) při vypracování navazujících Akčních plánů k naplňování Národní strategie
ochrany práv dětí na období 2012–2015 a na období 2016–2018.
Kompetence v ochraně práv dětí jsou v České republice přesto roztříštěné. Institucionálně spadají
pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti (viz dále).
C. Naplňování jednotlivých článků Úmluvy:

Následuje popis jednotlivých článků Úmluvy. Nejprve jsou uvedeny mezinárodní dokumenty, které
se k danému právu vztahují. Jedná se o mezinárodní smlouvy, ale také různá doporučení a jiné typy
dokumentů, které závaznou povahu nemají, jejich účelem je, aby státům pomohly při správné
implementaci mezinárodních závazků vyplývajících z mezinárodních smluv. Dokumenty, které
nemají pro Českou republiku závaznou povahu, jsou vyznačeny kurzívou. Mezinárodní dokumenty
jsou seřazeny tak, že nejprve jsou uvedeny dokumenty vydávané na poli OSN, následují dokumenty
Rady Evropy a následují dokumenty a právní úprava Evropské unie. Zároveň jsou uvedeny
dokumenty, které jsou pro Českou republiku závazné či byly vydány mezinárodní organizací, které
je Česká republika členem. Mezinárodní dokumenty vztahující se k dané oblasti, které pro Českou
republiku závazné nejsou, uvedeny nejsou.
Článek 1 - Definice pojmu dítě
Mezinárodní úprava
- Evropská úmluva o státním občanství6
- Evropská úmluva o výkonu práv dětí7- čl. 1
- Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání8 (Lanzarotská
úmluva) – čl. 3

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS)
č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS,
75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, (čl. 2 odst. 2 písm. c))
- Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků, článek 3)
V rámci práva Rady Evropy používá většina nástrojů týkajících se dětí definici dítěte podle Úmluvy
o právech dítěte (např. výše zmíněná Lanzarotská úmluva nebo Evropská úmluva o státním
občanství). Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod neobsahuje definici dítěte, ale
v článku 1 ukládá státům povinnost přiznávat práva podle této úmluvy „každému“, kdo podléhá
jejich jurisdikci. Článek 14 citované úmluvy zaručuje užívání práv přiznaných úmluvou
„bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu“, včetně z důvodu věku. Evropský soud pro lidská
6

Sdělení č. 76/2004 Sb. m. s.
Sdělení č. 54/2001 Sb. m. s.
8
Sdělení č. 59/2016 Sb. m. s.
7
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práva přijímá stížnosti podané dětmi a jménem dětí bez ohledu na jejich věk. Ve své judikatuře
tento soud přijal definici dítěte podle Úmluvy o právech dítěte, čímž podpořil pojetí „mladší 18
let“. Totéž platí i pro Evropskou sociální chartu a její výklad Evropským výborem pro sociální práva.9
Obdobně jiné mezinárodní smlouvy (např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
nebo Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech) zavazují smluvní státy
zajistit smlouvami zaručená práva všem jednotlivcům na svém území.
V rámci práva EU neexistuje jedna formální definice „dítěte“, která by byla uvedena ve Smlouvách,
sekundárních právních předpisech nebo judikatuře. Definice dítěte může být v právu EU značně
rozdílná v závislosti na kontextu právní úpravy. Definici dítěte obsahují například výše uvedené
směrnice. Jiné oblasti práva EU, zejména ty, ve kterých opatření EU doplňují opatření členských
států (například sociální zabezpečení, přistěhovalectví a vzdělávání), odkazují v otázce definice
dítěte na vnitrostátní právo.10
Český právní řád
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 30
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - § 2 odst. 1
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - § 126
- zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - § 121
- zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon
o státním občanství České republiky) - § 2
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také „OZ“) v § 30 odst. 1 stanoví, že zletilosti se
nabývá dovršením 18. roku věku. Tím se osoba rovněž stává plně svéprávnou. Před nabytím
zletilosti může osoba nabýt plné svéprávnosti přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství.
To však neznamená, že by takovou osobu považoval OZ za zletilou. V občanském soudním řízením
může osoba samostatně právně jednat jako účastník řízení v tom rozsahu, v jakém je svéprávný.
Definice dítěte se objevuje rovněž v § 2 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že „Pro účely tohoto zákona se dítětem rozumí
nezletilá osoba.“ V případě nezletilých dětí, které nabyly plné svéprávnosti, se sociálně-právní
ochrana poskytuje v omezeném rozsahu a příslušný orgán sociálně-právní ochrany je povinen plně
respektovat vůli dítěte, které nabylo plné svéprávnosti.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů definuje dítě v § 126 tak, že
„Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak.“, tedy
v souladu s Úmluvou. Vymezení osoby jako dítěte ve smyslu ustanovení § 126 trestního zákoníku
je výrazem zvýšené trestněprávní ochrany osob mladších osmnácti let, které jsou předmětem
útoku pachatele u některých trestných činů.11 Pro trestněprávní odpovědnost je stanovena
hranice 15 let.
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, rozděluje
děti a mladistvé na děti do 15 let věku. Mladistvým se označuje ten, kdo v době spáchání provinění
dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku.

9

Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte [online]. Belgie: Agentura Evropské unie pro základní práva a Rada
Evropy, 2015 [cit. 2016-12-20]. ISBN 978-92-871-9913-3. Dostupné z:
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_CES.pdf.
10
Ibid.
11
DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 97880-7478-790-4.
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Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje definici dítěte
v § 121, kde se uvádí, že „Dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba a) mladší 15
let, nebo b) starší 15 let, pokud nemá ukončenou povinnou školní docházku, a to až do doby jejího
ukončení“.
Definici dítěte upravuje pro své účely také zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České
republiky, který v § 2 stanoví, že: „V tomto zákoně se dítětem rozumí fyzická osoba mladší 18 let,
pokud nenabyla plné svéprávnosti“.
S definicí pojmu dítěte, resp. dle občanského zákoníku zletilosti, je pak spojena otázka procesní
způsobilosti v různých typech řízení (správní, občanské soudní, trestní). K tomu viz další články,
zejména čl. 12.
Pro úplnost je vhodné upozornit i na skutečnost, že v některých případech používají právní normy
pojem dítě, nespojují je však s hlediskem věku či svéprávnosti, ale hlediskem příbuznosti. Existují
tedy i situace, kdy je za dítě považována osoba starší, neboť pro dané konkrétní postavení je
důležité, že je dítětem (potomkem), nikoli, že jde o osobu mladší 18 let. Takovéto chápání a
používání pojmu dítě je tradiční v dědickém právu, ale lze se s ním setkat i jinde. O dítěti se také
například hovoří v ustanovení § 420 zákona o zvláštním řízeních soudních při definici účastníků
řízení o určení nebo popření rodičovství, přičemž je nerozhodné, zda jde o dítě zletilé či nezletilé.12
Lze říci, že právní řád České republiky je v souladu s Úmluvou o právech dítěte a dalšími
mezinárodními smlouvami a instrumenty. Jediná otázka může vyvstat v případě nezletilého, který
v souladu s občanským zákoníkem nabyl plné svéprávnosti. Podle právní úpravy do 31. 12. 2013
platilo, že zletilost se nabývá dosažením 18 let věku nebo předtím uzavřením manželství. Ode dne
účinnosti nového občanského zákoníku se však zletilosti nabývá bezvýjimečně dosažením
osmnácti let věku (§ 30). Pouze svéprávnosti (nikoli tedy zároveň zletilosti) lze nabýt dříve
uzavřením manželství nebo přiznáním svéprávnosti podle § 37 citovaného zákona.
Dle znění Úmluvy by se její ustanovení na plně svéprávné nezletilé měla vztahovat bez omezení,
což by však mohlo vyvolávat obtíže (např. článek 5 – Vedení dítěte osobami právně za něj
odpovědnými). Komentář13 k občanskému zákoníku k dané otázce uvádí následující: „Z toho
důvodu je nezbytné v zájmu zachování smysluplného, účelného a logického uspořádání právních
poměrů dovodit pro pojem "dítě" (zejména ve smyslu Úmluvy o PD), že člověk přestává být dítětem
dnem, v němž nabyl plnou svéprávnost, tj. kdy dosáhl věku osmnácti let, nebo uzavřel manželství
nebo nabylo právní moci rozhodnutí, jímž mu byla přiznána (plná) svéprávnost (podle § 37). Lze
tedy uzavřít: dítětem je člověk do dne, kdy nabude plnou svéprávnost.“
Článek 2 – Zákaz diskriminace
Mezinárodní úprava
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech - čl. 24, 26
- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech - čl. 10
- Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
- Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen
- Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

12

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁ VNÍ ÚPRAVY OCHRANY P RÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ
REPUBLICE [online]. AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS [cit. 2016-12-12]. Dostupné z:
http://www.pravonadetstvi.cz/files/files/HolasekHavel_Analyza-soucasne-pravni-upravy-ochrany-prav-deti-asystemu-pece-o-ohrozene-deti-v-CR.pdf.
13
Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-807478-369-2.
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Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod14 (dále také jen „EÚLP“) – článek 14,
Protokol č. 12
Listina základních práv EU – čl. 20, 21, 23, 45
Smlouva o Evropské unii – čl. 3 odst. 2, Smlouva o fungování Evropské unie – čl. 19,
Směrnice Rady 2000/78/ES, která stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a
povolání (směrnice o rovnosti v zaměstnání)
Směrnice Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu
na jejich rasu nebo etnický původ (směrnice o rasové rovnosti)
Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného
zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 1 a 3
- Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
- zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - § 4
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – § 6
- zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže - § 3 odst. 3
Právo EU a právo Rady Evropy zakazují diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického
nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání či přesvědčení,
politických názorů či jakýchkoli jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku,
narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
Zákaz diskriminace obsahuje rovněž čl. 14 EÚLP. Článek se však vztahuje pouze na diskriminaci
akcesorickou, tedy ve spojení s užíváním jiných práv a svobod zaručených touto úmluvou.
Protokol č. 12 k EÚLP zakazuje diskriminaci ve vztahu k „používání kteréhokoli práva stanoveného
zákonem“. Česká republika tento protokol v roce 2000 podepsala, nicméně dosud neratifikovala.
Čeští občané tak mají možnost podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva pouze
po vyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy a pro tvrzenou diskriminaci v souvislosti s jiným
právem zaručeným EÚLP. Významným případem v minulosti, kdy Evropský soud pro lidská práva
dospěl v rozsudku velkého senátu k závěru, že Česká republika porušila zákaz diskriminace
stěžovatelů ve spojení s jejich právem na vzdělání, byl případ D. H. a ostatní proti České republice.
Ve svém rozsudku ze dne 13. listopadu 2007 Evropský soud pro lidská práva zjistil, že došlo
k porušení práva stěžovatelů v otázce práva ochrany proti diskriminaci, jež je zaručené článkem 14
EÚLP ve vazbě na právo na vzdělání dle článku 2 Protokolu č. 1 k EÚLP.
Velký senát došel k závěru, že došlo k nepřímé diskriminaci, protože neutrálně koncipované
opatření (možnost umístit dítě do zvláštní školy pro děti s lehkým mentálním postižením) mělo
nepřiměřeně nepřiměřený dopad na romské žáky. Současně nebylo možné tento postup obhájit
povinností využití odbornými pracovníky vedené diagnostiky nebo existencí souhlasu rodičů
s jejich umístěním do dané školy. Podle velkého senátu, postup při umísťování dětí do zvláštních
škol nedisponoval dostatečnými zárukami, že romské děti mají stejné právo na vzdělání jako děti
patřící k většinové populaci.
Na základě tohoto rozsudku přijalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Plán opatření
pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České
14

Sdělení č. 209/1992 Sb.
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republice „Rovné příležitosti“.15 Opatření vznikla v úzké spolupráci s Veřejným ochráncem práv
(a jeho kanceláří), Úřadem vlády ČR (se zmocněnkyní pro lidská práva a Agenturou pro sociální
začleňování) a s Českou školní inspekcí.
Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních ke 3. a 4. periodické zprávě o plnění
závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte16 (dále jen „Závěrečná doporučení ke 3. a 4.
periodické zprávě“) ve svém doporučení č. 31 vyzval Českou republiku, aby urychleně přijala
veškerá nezbytná opatření pro zajištění účinného zrušení jakýchkoli a veškerých forem segregace
dětí romského původu, zvláště diskriminačních praktik vůči nim ve vzdělávacím systému,
poskytování základních služeb a bydlení, v souladu s jejími závazky vyplývajícími ze Štrasburské
deklarace o Romech (2010) a v souladu s Doporučením Výboru ministrů Rady Evropy týkajícím se
politik pro Romy anebo kočovníky v Evropě. Výbor dále ČR vyzval, aby skutečně přijala komplexní
národní akční plán prevence rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a intolerance, s přihlédnutím
k veškerým příslušným ustanovením Durbanské deklarace a akčního programu, se zvláštním
důrazem na čl. 2 Úmluvy.
Vláda ČR v reakci na uvedený problém vzala dne 29. července 2015 na vědomí Akční plán
inkluzivního vzdělávání, jehož cílem je nastavení pozitivních podmínek pro vzdělávání všech žáků
tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření, nezbytných pro zajištění vzdělávacích
potřeb každého žáka, bylo možné vzdělávání uskutečňovat přednostně v hlavním vzdělávacím
proudu.17
Zákaz diskriminace je v českém právním řádu upraven na více místech. Zejména v čl. 1 a 3 Listiny
základních práv a svobod. V taxativně vypočtených oblastech je diskriminace rovněž zakázána
zákonem č. 198/2000 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Antidiskriminační zákon především transponuje antidiskriminační směrnice Evropské unie.
Pokud dojde k diskriminaci chráněné antidiskriminačním zákonem, je možné využít prostředků
nápravy dle předmětného zákona. Ochrana osobnostních práv podle občanského zákoníku nadále
zůstává obecným předpisem pro ty případy diskriminace, na které nelze antidiskriminační zákon
jakožto předpis speciální aplikovat. Zejména půjde o případy diskriminace z jiných důvodů,
než které jsou taxativně uvedeny v § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona.18
V českém právním řádu se dále zákaz diskriminace objevuje v zákoně o zaměstnanosti, který v § 4
zakazuje diskriminaci při uplatňování práva na zaměstnání. Školský zákon v § 2 zakotvuje zásadu
rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské
unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a
náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu
nebo jiného postavení občana.
Zákon o ochraně spotřebitele zakazuje v § 6 diskriminaci spotřebitele obecně. Porušením tohoto
ustanovení se prodávající dopouští správního deliktu. Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví
ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů v § 3 odst. 3 stanoví, že „Politické, národní,
sociální nebo náboženské smýšlení mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let, jeho rodiny nebo
rodiny, v níž žije, anebo způsob výchovy mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let nemůže být
důvodem k uložení opatření podle tohoto zákona.“.
15

Materiál je k dispozici zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-plan-opatreni-k-vykonurozsudku-d-h-proti.
16
CRC/C/CZE/CO/3-4. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezinumluv/umluva-o-pravech-ditete-42656/.
17
Materiál je k dispozici zde: http://www.vzdelavani2020.cz/dokumenty/strategie.html.
18
KVASNICOVÁ, Jana. Antidiskriminační zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer
ČR). ISBN 978-80-7478-879-6.
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Článek 3 – Nejlepší zájem dítěte:
Mezinárodní úprava
- Obecný komentář Výboru pro práva dítěte č. 14 k právu dítěte na uplatňování zájmu dítěte
jako předního hlediska (čl. 3, odst. 1)19
- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením20 – čl. 7
- Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech
rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí21 - čl. 8, 9, 10, 22, 23, 28
- Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení22 - čl. 1, 4, 16, 21, 24
- Evropská úmluva o výkonu práv dětí23 - čl. 1, 6, 10
- Úmluva o styku s dětmi24 - čl. 4, 5, 7, 8
- Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání
(Lanzarotská úmluva) - čl. 30, 31
Český právní řád
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - § 5
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních - § 419, 425, 474, 503
- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 16, 16a
- zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů - § 4
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 48
- zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém - § 54
- zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) - § 8
Princip nejlepšího zájmu dítěte dle čl. 3 Úmluvy je v českém právním řádu vyjádřen zejména v § 5
zákona č. 359/1999 Sb., který stanoví, že „Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a
blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu
a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.“ Při formulaci tohoto usnesení byly
dle důvodové zprávy k zákonu a jeho novelizacím zohledněno právě ustanovení čl. 3 Úmluvy,
ustálená judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu.
Pojem „nejlepší zájem dítěte“ je neurčitým právním pojmem a je tedy na orgánu veřejné moci,
který je příslušný k danému rozhodnutí (soudy, správní orgány), aby jeho obsah konkretizoval.
Zájem dítěte je zohledňován na celé řadě míst v občanském zákoníku (např. u překážky rozvodu
manželství, u prominutí zmeškání popěrné lhůty u popírání otcovství, u rodičovské odpovědnosti
a jejího omezení, v úpravě osvojení, u pozastavení rodičovské odpovědnosti apod.).
Pokud o otázkách práv dětí rozhoduje soud nebo správní orgán, vyplývá ze zákonných požadavků
na odůvodnění ať už správního či soudního rozhodnutí povinnost odůvodnit jak se rozhodující
orgán s nejlepším zájmem dítěte vypořádal, jak jej posoudil. Pokud by se rozhodnutí nejlepšímu
zájmu dítěte dostatečně nevěnovalo, je možné využít veškerých řádných i mimořádných
opravných prostředků proti takovému rozhodnutí, a to přinejmenším z důvodu
nepřezkoumatelnosti.
19

CRC/C/GC/14
Sdělení č. 10/2010 Sb. m. s.
21
Sdělení č. 141/2001 Sb. m. s.
22
Sdělení č. 43/2000 Sb. m. s.
23
Sdělení č. 54/2001 Sb. m. s.
24
Sdělení č. 91/2005 Sb. m. s.
20
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(Nejlepší) zájem dítěte se pak v českém právním řádu objevuje v § 16 a 16a školského zákona
v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále v § 4
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v § 48 zákona o sociálních službách
(domovy pro osoby se zdravotním postižením), v § 419, 425, 474, 503 zákona o zvláštních řízeních
soudních (úkony soudu při péči o nezletilé, popření otcovství bez návrhu), v § 54 zákona
o mezinárodním právu soukromém (rozhodné právo ve věcech určení a popření rodičovství), v § 8
zákona o mediaci (výkon činnosti mediátora) atd.
Výbor pro práva dítěte podal výklad zásady nejlepšího zájmu dítěte v Obecném komentáři č. 14,
publikovaném 29. 5. 2013, k právu dítěte na uplatňování zájmu dítěte jako předního hlediska (čl. 3,
odst. 1). Výbor pro práva dítěte zásadu nejlepšího zájmu dítěte nejprve definuje jako třísložkovou.
A to jako
• hmotné právo - ve sporných otázkách má být vždy v první řadě posouzen a vzat v úvahu
nejlepší zájem dítěte; jde současně o záruku, že zásada nejlepšího zájmu dítěte bude
uplatněna vždy, má-li být přijato rozhodnutí týkající se dítěte, blíže určené nebo blíže
neurčené skupiny dětí nebo dětí obecně.
•

základní interpretační zásadu - při interpretaci nejasné právní normy je třeba normu
interpretovat tak, aby byl maximálně respektován nejlepší zájem dítěte, vodítkem a rámcem
nejlepšího zájmu dítěte je Úmluva samotná a její opční protokoly;

•

procesní pravidlo - při rozhodování, které se dotkne konkrétního dítěte, skupiny dětí nebo dětí
obecně, musí být do rozhodování zahrnuto vyhodnocení možného, tj. pozitivního i
negativního dopadu takového rozhodnutí na dítě nebo na děti. Z odůvodnění rozhodnutí musí
být zřejmé, že nejlepší zájem dítěte byl výslovně zohledněn, co bylo v daném případě
konkrétně posouzeno jako nejlepší zájem dítěte, na jakých kritériích je rozhodnutí založeno a
jak byl nejlepší zájem dítěte poměřen s jinými faktory (obecnými nebo konkrétními).

Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě
v doporučení č. 33. vyzval Českou republiku, aby zvýšila své úsilí o zajištění přiměřené integrace a
důsledné aplikace principu nejlepšího zájmu dítěte v legislativních, správních a soudních řízeních,
jakož i ve všech politikách, programech a projektech, které se týkají dětí a majících dopady na děti.
Právní odůvodnění všech soudních a správních rozhodnutí musí rovněž vycházet z tohoto principu.
Článek 4 – Provádění práv uznaných Úmluvou
Práva uznaná Úmluvou jsou prováděna ustanoveními právního řádu uvedenými u ostatních článků.
Pro hospodářská, kulturní a sociální práva podle článku 4 platí, že státy, které jsou smluvní stranou
Úmluvy, uskutečňují taková opatření v maximálním rozsahu svých prostředků a v případě potřeby
i v rámci mezinárodní spolupráce. Znamená to, že v zemích, kde takové zdroje zatím nejsou
k dispozici, se nechápe nedodržování těchto hospodářských, kulturních a sociálních práv jako její
porušování. Závazek přijatý Úmluvou tak vyjadřuje vůli státu postupně, v závislosti na svém
(zejména hospodářském) rozvoji, tato práva v budoucnu plně realizovat.
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Článek 5 – Vedení dítěte osobami právně za něj odpovědnými
Mezinárodní úprava
Článek 5 Úmluvy je v rámci mezinárodního práva unikátním. Žádná jiná úmluva nestanovuje
explicitně povinnost brát v úvahu rozvíjející se schopnosti dítěte při uplatňování jeho práv. 25
S tímto článkem úzce souvisí také čl. 12 Názor dítěte (viz dále).
Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 32 odst. 4
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 858, 30 a násl., 94 a násl.
- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách - § 35
- zákon č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) - § 60a
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - § 1, 4a
Článek 5 Úmluvy stanoví, že děti by měly mít možnost vykonávat svá práva, jakmile se stanou
způsobilými k takovým úkonům. Státy by tuto skutečnost měly vzít v úvahu při stanovování
minimálního věku v různých záležitostech. Úmluva jako celek a zejména tento článek staví rodiče
do centra dění ve vývoji dítěte. Rodičovské vedení je však nutno zaměřit na podporu dětí
při výkonu jejich práv a činění vlastních rozhodnutí, s ohledem na rozsah, v jakém jsou děti schopné
činit tyto úkony samy. 26
Vedení dítěte rodiči je obecně upraveno v občanském zákoníku, kde je v § 858 uvedeno, že
rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující
zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte,
v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho
bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě
nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.
Plná svéprávnost, tedy způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat
se k povinnostem, se nabývá zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku.
Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením
manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani
prohlášením manželství za neplatné. Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné
svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní
vyspělosti nezletilých jeho věku.
Nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu
závislé práce. Zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku šestnáct let, může rozvázat jeho
pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
obdobný závazek, pokud to je nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého.
Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, není nikdy způsobilý jednat samostatně v těch
záležitostech, k nimž by i jeho zákonný zástupce potřeboval svolení soudu.
Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu
vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit
a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních
případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.
25

SANDIFOLO KAMCHEDZERA, Garton. Article 5: the child's right to appropriate direction and guidance. Boston: M.
Nijhoff Pub., 2012. Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child.
26
ARTICLE 5: PARENTAL GUIDANCE AND THE CHILD'S EVOLVING CAPACITIES. Child Rights International Network
(CRIN) [online]. [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: https://www.crin.org/en/home/rights/convention/articles/article-5parental-guidance-and-childs-evolving-capacities.
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Podle občanského soudního řádu může před soudem jako účastník samostatně právně jednat
(procesní způsobilost) každý v tom rozsahu, v jakém je svéprávný. Fyzická osoba, která nemůže
před soudem jednat samostatně, musí být zastoupena svým zákonným zástupcem nebo
opatrovníkem. Není-li zastoupena fyzická osoba, která jako účastník řízení nemůže před soudem
samostatně jednat, ustanoví jí předseda senátu opatrovníka, je-li tu nebezpečí z prodlení.
Obdobnou úpravu obsahuje soudní řád správní a správní řád.
Například ale v řízení o povolení uzavřít manželství a v předběžném řízení ve věci ochrany proti
domácímu násilí má, podle zákona o zvláštních řízeních soudních, nezletilý, který dovršil 16 let
věku, v řízení plnou procesní způsobilost (§ 358, 403). Stejně tak v řízení ve věcech osvojení
nezletilého má nezletilý rodič starší 16 let v řízení plnou procesní způsobilost (§ 431). V řízení
o přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti a přivolení souhlasu a odvolání souhlasu zákonného
zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné
činnosti. V těchto řízeních má nezletilý plnou procesní způsobilost (§ 469 odst. 3). Je-li účastníkem
nezletilý rodič dítěte, který není plně svéprávný a dosáhl věku 16 let v řízení o navrácení nezletilého
dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí má v tomto řízení plnou procesní způsobilost. Nezletilý
rodič dítěte, který není plně svéprávný a nedosáhl věku 16 let, musí být v řízení zastoupen
zákonným zástupcem, pokud soud dospěje k závěru, že jeho rozumová a volní vyspělost mu
neumožňuje jednat v řízení samostatně (§ 481).
Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je, podle § 35 zákona o zdravotních
službách, třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to
přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Tento názor musí být zohledněn jako faktor,
jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého
pacienta. Pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi se
použijí právní předpisy upravující svéprávnost fyzických osob s tím, že nezletilému pacientovi lze
zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového
úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku. Tím není dotčena
možnost poskytování zdravotních služeb bez souhlasu.
Podle občanského zákoníku lze zásah do integrity člověka provést pouze s jeho souhlasem.
Uděluje-li souhlas za jiného jeho zákonný zástupce, podá se vysvětlení i tomu, kdo má být zákroku
podroben, je-li schopen úsudku, způsobem přiměřeným schopnosti dotčeného vysvětlení
pochopit. Nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech udělit souhlas
k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho
věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky.
V případě vzdělávání dětí je v tomto ohledu důležitá úprava přijetí na střední školu. Podle § 60a
odst. 1 školského zákona, podává za nezletilého uchazeče přihlášku ke studiu zákonný zástupce.
V případě nezletilého uchazeče je však náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.
Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě České
republice k tomuto článku žádné doporučení neadresoval.
Článek 6 – Právo na život
Mezinárodní úprava
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 3
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech27 – čl. 6
- Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech28

27
28

Vyhláška č. 120/1976 Sb.
Sdělení č. 100/2004 Sb. m. s.
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Úmluva o právech osob se zdravotním postižením29 - čl. 10
Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia30
Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti31
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – čl. 2
Protokol č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zrušení trestu
smrti32
- Protokol č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zrušení trestu
smrti za všech okolností33
- Listina základních práv EU – čl. 2
-

Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 6
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - § 122, 140 a násl.
Právo na život je zakotveno především v čl. 6 Listiny základních práv a svobod, kde je stanoveno,
že:
1. Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
2. Nikdo nesmí být zbaven života.
3. Trest smrti se nepřipouští.
4. Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti
s jednáním, které podle zákona není trestné.
Lidský život chrání rovněž zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Trestní zákoník obsahuje kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu vraždy, která je
naplněna, pokud pachatel úmyslně usmrtí dítěte mladší 15 let. Stejná okolnost podmiňující použití
vyšší trestní sazby se objevuje také u trestného činu zabití, účast na sebevraždě, těžké ublížení
na zdraví a ublížení na zdraví. Zákonodárce tak stanovuje, že takové trestné činy se vyznačují vyšší
mírou závažnosti. Trestní zákoník rovněž obsahuje skutkovou podstatu trestného činu vražda
novorozeného dítěte matkou. Způsobení vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění
a vyvolání potratu nebo usmrcení plodu naplňuje skutkovou podstatu trestného činu těžká újma
na zdraví.
K tomuto článku je pak ještě nutno dodat, že Česká republika se řadí mezi státy s nejvyšší úmrtností
dětí v důsledku úrazů. V České republice jsou úrazy nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých
dospělých a třetí nejčastější příčinou úmrtí v celé populaci. Přestože úmrtnost na úrazy v poslední
době mírně klesá, celkový počet úrazů neklesá. Dle statistik dochází k nejzávažnějším úrazům
v dopravním prostředí; nejčastějším místem vzniku úrazu je domov a škola. Ve snaze eliminovat
tento jev byl vypracován a odsouhlasen usnesením vlády č. 926 ze dne 22. srpna 2007 Národní
akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017. Cílem uvedeného akčního plánu je
maximální snížení dětské úmrtnosti v České republice v důsledku úrazů a zastavení nárůstu a
snížení četnosti dětských úrazů, zejména úrazů závažných a s trvalými následky.

29

Sdělení č. 10/2010 Sb. m. s.
Vyhláška č. 32/1955 Sb.
31
Vyhláška č. 53/1974 Sb.
32
Ibid.
33
Sdělení č. 114/2004 Sb. m. s.
30
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Zvýšení ochrany dětí na pozemních komunikacích je jednou z priorit dopravní politiky Ministerstva
dopravy a je jí věnována speciální pozornost, což se projevuje i v Národní strategii bezpečnosti
silničního provozu 2011–2020. Strategie byla schválená usnesením Vlády České republiky ze dne
10. srpna 2011 č. 599.
Článek 7 – Právo na registraci, jméno, státní příslušnost, znát své rodiče
Mezinárodní úprava
- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením – čl. 18 odst. 2
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech - čl. 24.
- Evropská úmluva o osvojení dětí34 – čl. 11
- Úmluva o omezení případů bezdomovectví35
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – čl. 836
- Evropská úmluva o státním občanství37
Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 10 odst. 1
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů
- zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o státním občanství České republiky)
ČSFR, jak bylo uvedeno již v úvodu, přijala Úmluvu s následujícím prohlášením: „V případech
nezrušitelných osvojení, které jsou založeny na principu anonymity takovýchto osvojení, a umělých
oplodnění, kde je lékař pověřený operací žádán zajistit, že manžel a manželka na jedné straně a
dárce na straně druhé zůstanou jeden druhému neznámí, není nesdělení jména přirozeného rodiče
nebo přirozených rodičů dítěte v rozporu s tímto ustanovením.“, tzn., přijala výhradu k čl. 7 odst. 1
Úmluvy.
Výbor pro práva dítěte ve svých závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě doporučil
České republice, aby zvážila zpětvzetí výhrady k čl. 7 odst. 1 Úmluvy. Dále Českou republiku vyzval,
aby přijala veškerá nezbytná opatření za účelem zajištění urychleného udělení státního občanství
všem dětem narozeným na jeho území. V této souvislosti Výbor připomněl ustanovení Úmluvy
o omezení případů bezdomovectví, jež stanovuje, že výsledkem rozhodnutí o žádostech
o občanství, trvalý pobyt nebo podobný status rodičů dítěte narozeného na daném území nesmí
být dotčeno právo dítěte získat státní občanství smluvní strany, ve kterém by toto dítě jinak bylo
bez státní příslušnosti. Výbor rovněž Českou republiku vyzval, aby přijala veškerá opatření
nezbytná pro zajištění práva všech dětí znát od narození, a v co největší možné míře své rodiče a
být v jejich péči.
Česká republika do současné doby výhradu k čl. 7 odst. 1 Úmluvy zpět nevzala.

34

Sdělení č. 132/2000 Sb. m. s.
Sdělení č. 43/2002 Sb. m. s.
36
Např. rozsudek ODIÈVRE v. FRANCE ze dne 13. února 2003, č. stížnosti 42326/98. Ve kterém ESLP konstatoval, že
anonymní porody mohou být podle článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech přípustné za předpokladu, že dítě
může získat o matce alespoň informace neumožňující její identifikaci a existuje možnost požádat matku o odvolání
důvěrnosti.
37
Sdělení č. 76/2004 Sb. m. s.
35
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Právo na registraci
Ke splnění požadavku Úmluvy na brzkou registraci narození stanoví zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, v § 15 oznamovací povinnost:
§ 15
(1) Narození je povinen oznámit matričnímu úřadu poskytovatel zdravotních služeb, v jehož
zdravotnickém zařízení byl porod ukončen; nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zařízení,
oznámí narození lékař, který jako první poskytl při porodu nebo po porodu zdravotních služby.
(2) Nedošlo-li k oznámení podle odstavce 1, narození je povinen oznámit matričnímu úřadu jeden
z rodičů, popřípadě jeho zákonný zástupce, nebo soudem jmenovaný opatrovník.
(3) Nedošlo-li k oznámení podle odstavce 1 nebo 2, narození je povinna oznámit matričnímu úřadu
fyzická osoba, která se o narození dozvěděla.
(4) Oznámení podle odstavců 1 a 2 se učiní nejpozději do 3 pracovních dnů od narození dítěte.
Matka učiní oznámení nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je schopna oznámení
učinit. Fyzická osoba uvedená v odstavci 3 učiní oznámení do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se
o narození dozvěděla.
(5) Matriční úřad sdělí neprodleně poskytovateli zdravotních služeb na základě jeho žádosti rodné
číslo dítěte, jehož narození tento poskytovatel oznámil podle odstavce 1.
Pokud by matriční úřad nezapsal oznámeného novorozence do knihy narození, přicházejí v úvahu
opravné prostředky podle správního řádu – zde tedy zejména opatření proti nečinnosti podle § 80
správního řádu. Případně podání žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podle § 79
a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů.
Právo na jméno
Právo dítěte na jméno a povinnost používat jméno v úředním styku jsou upraveny v § 860 a násl.
občanského zákoníku a v § 61 a násl. zákona o matrikách.
Právo na státní občanství
Způsoby nabývání státního občanství České republiky upravuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním
občanství České republiky. Podle § 3 citovaného zákona se státní občanství České republiky se
nabývá: narozením, určením otcovství, osvojením, nalezením na území České republiky, udělením,
prohlášením, nebo v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní
péče. Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň
jeden z rodičů státním občanem České republiky. Státní občanství České republiky nabývá
narozením i dítě, které se narodí na jejím území a které by se jinak stalo osobou bez státního
občanství (dále jen „bezdomovec“), pokud jsou oba rodiče dítěte bezdomovci a alespoň jeden
z nich má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů.
Bez prohlášení (tedy žádosti) zákonného zástupce dítěte, nelze dítě českého státního občanství
zbavit, což odpovídá čl. 12 odst. 2 Ústavy, která stanoví, že nikdo nemůže být proti své vůli zbaven
státního občanství.
Právo znát své rodiče
Narodí-li se dítě ve zdravotnickém zařízení, anebo jsou-li matce dítěte při porodu nebo po porodu
poskytnuty zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení, právo dítěte znát své rodiče by mělo být
zaručeno tím, že oznamovatel narození – poskytovatel zdravotních služeb – zjistí totožnost matky.
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Matriční úřad by se měl ujistit, že se jedná o poskytovatele zdravotních služeb. K naplnění práva
dítěte znát své rodiče zákon o matrikách ukládá rodičům předložit matričnímu úřadu k zápisu
narození dítěte stanovené doklady (oddací list, případně rodné listy, doklad totožnosti, prohlášení
o jménu, případně o příjmení). Pokud se dítě se narodí mimo zdravotnické zařízení a jeho matce
nejsou ani následně poskytnuty zdravotní služby, stanoví zákon o matrikách v § 16 odst. 4, že
v takovém případě předloží jeden z rodičů ještě „další doklady potřebné k prokázání skutečnosti,
že matkou dítěte je žena, která je porodila“.
Právo dítěte znát svůj biologický původ je obsaženo také v občanském zákoníku, v § 836, kde se
stanoví, že „osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude
jevit vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky“. Pokud by však adoptivní rodiče svou
zákonnou povinnost nesplnili, nestanoví zákon žádnou sankci. Nelze totiž ani ověřit, zda osvojitelé
svoji povinnost splnili, bez toho, aby dítě utrpělo újmu v oblasti emocionální a psychické. Jedná se
tedy spíše o morální apel.38
Občanský zákoník dále v § 837 a 838 upravuje možnost utajení osvojení. Podle citovaných
ustanovení může osvojitel nebo osvojenec navrhnout, aby soud rozhodl, že osvojení a jeho
okolnosti mají být utajeny před rodinou původu dítěte. To obdobně platí i pro utajení pokrevního
rodiče a jeho souhlasu k osvojení. Třebaže byly osvojení a jeho okolnosti nebo pokrevní rodič a
jeho souhlas k osvojení utajeny, může soud rozhodnout o jejich odtajnění, odůvodňuje-li to velmi
závažná situace ohrožující osvojené dítě na životě nebo na zdraví. Jakmile osvojenec nabude
svéprávnosti, vznikne mu právo seznámit se s obsahem spisu, který byl veden v řízení o jeho
osvojení.
Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě vyjádřil
kritiku k programu „babybox“, který dle jeho názoru porušuje, mimo jiné, právo dítěte znát své
rodiče.
V této souvislosti je nutné rovněž zmínit otázky určování otcovství dítěte. Určení otcovství je
tradičně považováno za obtížnější než určení mateřství. Občanský zákoník v § 776 a násl.
konstruuje pro určení otcovství vyvratitelné právní domněnky, na jejichž základě se o určitém muži
má za to, že je otcem konkrétního dítěte. Tyto domněnky se v právu užívají, i přes pokroky v oblasti
genetiky (rozbory DNA), protože jsou jednoduché, rychlé, a nevyvolávající potřebu velkých
nákladů.39 Popírání otcovství upravuje § 785 a násl. občanského zákoníku.
Článek 8 - Právo na zachování totožnosti/identity dítěte
Mezinárodní úprava:
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - čl. 8
- Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení40 - čl. 30 odst. 2
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

38

Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478369-2.
39
Švestka J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer). ISBN 97880-7478-369-2.
40
Sdělení č. 43/2000 Sb. m. s.
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Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 10
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - § 180 neoprávněné nakládání s osobními údaji
Právo na zachování identity dítěte úzce souvisí s předchozím článkem. Patří sem zejména právo
znát své rodiče. Narození a okolnosti narození tvoří součást soukromého života dítěte. Informace
o vysoce osobních aspektech vlastního dětství, vývoje a historie mohou tvořit hlavní zdroj
informací o vlastní minulosti a období formujícím lidskou osobnost41 a skutečnost, že dítě nemá
k těmto informacím přístup, tedy vyvolává otázky z hlediska článku 8 Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod. Evropský soud pro lidská práva podřadil pod čl. 8 citované úmluvy rovněž
krádež totožnosti.42
Podle Zprávy o stavu lidských práv v České republice v roce 201443 došlo přijetím nového
občanského zákoníku v této problematice k pokroku. Zákoník posílil hlediska zachování identity
dítěte, neboť péče v širší rodině má přednost před osvojením. Je-li dítě osvojeno, musí ho osvojitel
nejpozději před nástupem do školy informovat o tom, že bylo osvojeno. Ve 12 letech se pak může
seznámit s matričním zápisem a listinami. V případě utajení osvojení má dítě možnost seznámit se
se spisy o osvojení vždy nejpozději po dosažení svéprávnosti. Po nabytí svéprávnosti může
osvojené dítě nahlížet i do spisů vedených orgány sociálně-právní ochrany dětí.
Totožnost či identita dítěte spadá dále do oblasti ochrany osobních údajů. Podle zákona o ochraně
osobních údajů je osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného
subjektu údajů (jakákoliv fyzická osoba, tedy i dítě). Subjekt údajů se považuje za určený nebo
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu
nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou,
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající
o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových
organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu
a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také
biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
Zákon vyjmenovává taxativní možnosti nakládání s osobními údaji. Pokud by někdo s osobními
údaji fyzické osoby naložil v rozporu s tímto zákonem, dopustil by se podle závažnosti takového
činu buď přestupku (resp. správního deliktu) nebo trestného činu.
Článek 9 – Právo na styk s rodiči
Mezinárodní úprava:
- Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech
rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí44
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - čl. 8

41

Rozsudek ESLP ze dne 7. července 1989, Gaskin proti Spojenému království, č. 10454/83, bod 36.
Rozsudek ESLP ze dne 2. prosince 2008, K. U. proti Finsku, č. 2872/02.
43
Zpráva byla vzata na vědomí usnesením vlády ze dne 31. srpna 2015 č. 715. Zpráva je dostupná zde:
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-lidska-prava-cr/zprava-o-stavu-lidskych-prav-v-ceskerepublice-v-roce-2014-134024/.
44
Sdělení 141/2001 Sb. m. s.
42
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Úmluva Rady Evropy o styku s dětmi45 - čl. 4
Rada Evropy, Výbor ministrů (2010), Pokyny o justici vstřícné k dětem – bod 21, písm. a)
Listina základních práv Evropské unie čl. 24 odst. 3
nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech
manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000
(nařízení Brusel IIa)
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES o některých aspektech mediace
v občanských a obchodních věcech
- směrnice Rady 2002/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech
stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (směrnice
o přístupu ke spravedlnosti)
-

Český právní řád
- čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 858, 865 a násl., 887, 953 a násl.
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů - zejména
§ 466 a násl.
- zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád - § 33, 70
- zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody - § 19
- vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody - § 28, 82
- zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů § 20
Právo udržovat styk s rodiči má různý rozsah v závislosti na kontextu. Pokud se rodiče rozejdou, je
rozsah širší a obvykle je omezen pouze nejlepším zájmem dítěte. V případě státem nařízeného
odloučení, které může nastat například na základě vyhoštění nebo uvěznění rodiče, by státní
orgány měly sledovat chráněný zájem a měly by dosáhnout spravedlivé rovnováhy mezi zájmy
účastníků a povinností zajistit nejlepší zájem dítěte. Právo dítěte udržovat styk s oběma rodiči se
uplatní v obou případech.46 S právem na styk s rodiči úzce souvisí také čl. 11 Úmluvy - nezákonné
přemísťování dětí do zahraničí a jejich nenavracení (viz dále).
Udržování osobního styku s dítětem náleží mezi práva a povinnosti rodičů, které dohromady tvoří
rodičovskou odpovědnost. Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý
rodič, ledaže jí byl zbaven. Podle § 866 občanského zákoníku jsou pro rozhodnutí soudu, které se
týká rozsahu rodičovské odpovědnosti nebo způsobu či rozsahu, v jakém ji rodiče mají vykonávat,
určující zájmy dítěte.
Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě. Dítě, které
je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu
dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo
zakáže; soud může také určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož i určit
osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí styku účastnit. Rodič, který má dítě v péči, je povinen
45

Sdělení č. 91/2005 Sb. m. s.
Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte [online]. Belgie: Agentura Evropské unie pro základní práva a Rada
Evropy, 2015 [cit. 2016-12-14]. ISBN 978-92-871-9913-3. Dostupné z:
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_CES.pdf.
46
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dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a
při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.
Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma
rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje. Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či
opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí
soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči. Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se
spolu dohodnou, jak se rodič, který dítě v péči nemá, bude s dítětem stýkat. Nedohodnou-li se
rodiče, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk rodiče s dítětem
upraví. V odůvodněných případech může soud určit místo styku rodiče s dítětem. Je-li to nutné
v zájmu dítěte, soud omezí právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, anebo tento styk i zakáže.
Dítě má právo v řízení vyjádřit svůj názor.
Podle § 70 trestního řádu je o vzetí do vazby třeba bez průtahů vyrozumět některého rodinného
příslušníka obviněného nebo jinou fyzickou osobu, u nichž obviněný uvede údaje potřebné
k vyrozumění, jakož i jeho zaměstnavatele; to neplatí, prohlásí-li obviněný, že s takovým
vyrozuměním nesouhlasí. Rodinný příslušník mladistvého musí být vyrozuměn vždy.
V případě, že je rodič dítěte odsouzen za trestný čin k výkonu trestu odnětí svobody (případně
mladistvý k trestnímu opatření odnětí svobody), dochází rovněž k zákonnému omezení práva
na styk s dítětem. Návštěvy odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody upravuje zákon o
výkonu trestu odnětí svobody a jeho prováděcí vyhláška. Citovaný zákon v § 19 stanoví, že
odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu 3
hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou
odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do
15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Podle § 28 řádu výkonu trestu odnětí svobody může ředitel věznice nebo jím pověřený
zaměstnanec Vězeňské služby povolit návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů
častěji i mimo původně určený čas. Pokud ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec
Vězeňské služby odsouzenému povolí přijmout návštěvu jiné než blízké osoby, nezapočítává se
tato návštěva mezi návštěvy blízkých osob. Podle § 82 odst. 2 citovaného předpisu podá správa
věznice zprávu o chování nebo o zdravotním stavu mladistvého jeho rodičům, popřípadě jejich
zákonným zástupcům i bez žádosti těchto osob, má-li za to, že to je nutné k udržení nebo zlepšení
kontaktu mladistvého s těmito osobami.
Podle § 20 odst. 1 písm. n) zákona o výkonu ústavní výchovy má dítě s nařízenou ústavní výchovou
právo na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami
za podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a
osobních návštěv.
Právu styk s rodiči se v nedávné době věnovala také Veřejná ochránkyně práv. Konstatovala47, že
„Rozvod rodičů je zátěžovou situací, do které dítě spadne bez ohledu na svá přání. Nemělo by však
zbytečně trpět jen proto, že se rodiče nedokáží dohodnout. Nejlepší zájem dítěte obvykle v roli
kolizního opatrovníka hájí orgán sociálně-právní ochrany dětí. Nebo by alespoň měl. Nesmí jen
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Dítě má právo vídat pravidelně oba rodiče. Veřejný ochránce práv [online]. [cit. 2016-12-15]. Dostupné z:
http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2016/dite-ma-pravo-vidat-pravidelne-oba-rodice/.
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pasivně čekat na rozhodnutí soudu, který určí rozdělení péče o děti. I v průběhu soudního řízení by
měl zmírňovat spor mezi rodiči tak, aby v ideálním případě dospěli k dohodě.
Obrátil se na nás otec, protože se mu nelíbilo, že může svou dceru vídat pouze jednou za tři týdny.
Později se přidala také babička, která svou vnučku nemohla vídat vůbec. Orgán sociálně-právní
ochrany dětí (OSPOD) však odkazoval na probíhající soudní řízení s tím, že dokud soud nerozhodne,
nemůže v dané věci nic dělat. To ovšem není pravda.
OSPOD se má i během soudního řízení snažit vést rodiče k nalezení vzájemné shody. Cílem přitom
není vyřešit problémy již bývalých partnerů. Za jejich životy OSPOD odpovědnost nenese. Cílem je
vyřešit problém dítěte, které nemůže kvůli konfliktu rodičů jednoho z nich vídat tak často, jak pro
svůj život potřebuje. To stejné se může týkat dalších příbuzných.
V šetřeném případě jsme konstatovali, že OSPOD k oběma rodičům přistupoval nestranně a
objektivně. Byl však nečinný v průběhu vleklého soudního řízení, kdy se nesnažil přimět partnery
k vzájemné dohodě.
Nakonec se podařilo dospět k takovému uspořádání, které vyhovuje oběma rodičům, babičce a
především dítěti. Dotčený OSPOD pak změnil svá interní pravidla tak, aby byl v budoucnu
v podobných případech více aktivní a lépe hájil zájmy dětí.“
Článek 10 – Právo na spojení rodiny
Mezinárodní úprava:
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – čl. 8
- Doporučení Rec(2002)4 Výboru ministrů členským státům ohledně právního postavení osob,
kterým byl povolen pobyt na jejich území z důvodu sloučení rodiny
- Směrnice Rady č. 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení
(EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS,
75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS
Český právní řád
- čl. 14 Listiny základních práv a svobod
- zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (zejména, § 42a a násl. a §
66 odst. 1, písm. d)
V rámci Evropské unie jsou nejdůležitějšími dvěma předpisy v této oblasti směrnice č. 2003/86/ES
o právu na sloučení rodiny a směrnice č. 2004/38/ES o svobodném pohybu občanů EU a jejich
rodinných příslušníků. V rámci Rady Evropy čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod stanoví právo každého člověka na respektování soukromého a rodinného života.
V České republice je tato oblast upravena zákonem o pobytu cizinců na území České republiky,
který transponuje obě výše uvedené směrnice.
Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je v České
republice oprávněn na základě § 42a zákona o pobytu cizinců na území České republiky podat
zejména cizinec, který je:
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a)
b)
c)
d)

manželem cizince s povoleným pobytem,
nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem,
nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem manžela cizince s povoleným pobytem,
nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem
s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo
manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území, pokud se bude péče
o nezletilého cizince vykonávat na území,
e) rodičem nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2);
nemá-li tento nezletilý cizinec rodiče, je oprávněn žádost podat jiný jeho přímý příbuzný
ve vzestupné linii, a není-li takového příbuzného, je žádost oprávněn podat poručník
nezletilého cizince,
f) osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem
s povoleným pobytem na území.
Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je dále oprávněn
podat cizinec, který před vstupem na území pobýval na území jiného členského státu Evropské
unie jako rodinný příslušník držitele modré karty EU. Žádost je cizinec povinen podat ve lhůtě do 1
měsíce ode dne vstupu na území.
Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se podává
na zastupitelském úřadu. V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na
povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem může být žádost o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podána na území na pracovišti MV
ČR.
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se udělí, jestliže:
a) cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a pobývá na území po dobu
nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželů, současně musí každý z nich dosáhnout věku 20
let,
b) cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, pobývá na území po dobu
nejméně 6 měsíců a je držitelem zaměstnanecké karty,
c) manželovi, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, byl udělen azyl podle
zvláštního právního předpisu, pokud manželství vzniklo před jeho vstupem na území,
d) nezletilému cizinci, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, byl udělen azyl podle
zvláštního právního předpisu,
e) je nezletilý cizinec, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželovi
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem
s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo
manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území, pokud se bude péče
o nezletilého cizince vykonávat na území,
f) je osamělý cizinec starší 65 let nebo bez ohledu na věk cizinec, který se o sebe nedokáže ze
zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem
s povoleným pobytem na území, nebo
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g) cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem modré karty.
V případě polygamního manželství nelze povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného
soužití rodiny vydat cizinci, jehož manžel je nositelem oprávnění ke sloučení rodiny a již na území
s jinou manželkou pobývá.
Povolení k dlouhodobému pobytu se vydá na dobu odpovídající v případě společného soužití
rodiny době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení
rodiny, nejméně však na 1 rok, resp. 2 roky v případě společného soužití rodiny, bylo-li nositeli
oprávnění ke sloučení rodiny vydáno povolení k trvalému pobytu,
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je 270 dnů, v případě společného soužití s držitelem modré karty EU 180 dnů.
Co se vstřícnosti politik slučování rodin týče, patří ČR v Evropě spíše k průměru. Potvrzuje to i
tzv. MIPEX – Migrant Integration Policy Index – dle kterého každoročně dochází k sestavování
žebříčků zemí právě podle toho, jak vstřícně nebo restriktivně mají imigrační politiku nastavenou.
Jsou hodnoceny nejen evropské země, ale například také Japonsko, Kanada nebo Jižní Korea. Index
je sestavován pro celou řadu pozorovaných aspektů – od slučování rodin, přes vzdělávání, zdraví,
antidiskriminační politiky, přístup k občanství atd. V každé této oblasti se hodnotí celá řada
ukazatelů, na základě kterých jsou země bodovány a index následně sestavován. Co se slučování
rodin týká, Česká republika se v roce 2014 umístila s výsledkem 57 bodů ze sta možných v žebříčku
na 24. místě (z celkem 38 hodnocených zemí).48
Sloučení rodiny patří v České republice dlouhodobě k početně nejvíce zastoupeným důvodům
žádosti o dlouhodobý pobyt. Podle serveru migraceonline.cz se v řízeních o udělení dlouhodobého
pobytu často překračují lhůty pro vyřízení žádosti (270 dnů) a dále přístupu Ministerstva vnitra ČR
k žádostem o sloučení rodin lze vyčítat, že společně podané žádosti o dlouhodobý pobyt jedné
rodiny (např. matka a dítě nebo více dětí) nejsou posuzovány společně. I přesto že jsou
k jednotlivým žádostem dokládány stejné dokumenty, o žádostech často rozhodují odlišní lidé,
čímž leckdy dochází k odlišným výsledkům.49
Článek 11 - Potírání nezákonného přemísťování dětí do zahraničí a jejich nenavracení
Mezinárodní úprava
- Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí50 - článek 3
- Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech
rodičovské zodpovědnosti51
- Evropská Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí52
- Úmluva Rady Evropy o styku s dětmi
48

HOLEŇOVÁ, Anežka. Slučování rodin migrantů ze třetích zemí [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-01-01]. Dostupné z:
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/151509/. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Mgr.
Karolína Dobiášová.
49
CILLI, Michala. Právo na respektování rodinného života cizince již během řízení o sloučení rodiny [online]. [cit. 201612-13]. Dostupné z: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/pravo-na-respektovani-rodinneho-zivota-cizince-jizbehem-rizeni-o-slouceni-rodiny.
50
Sdělení č. 34/1998.
51
Sdělení č. 141/2001 Sb. m. s.
52
Sdělení č. 60/2000 Sb. m. s.
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- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - čl. 8
- Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních53
- Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech
manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (nařízení Brusel IIa)
- Dvoustranné smlouvy o právní pomoci
Český právní řád
- zákon č. 92/2012 b., o mezinárodním právu soukromém a procesním
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - § 3
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních - § 479–491
Na problematiku mezinárodních únosů se v České republice vztahují zejména dva právní předpisy,
a to haagská Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (dále jen "Úmluva
o mezinárodním únosu dětí") a nařízením Brusel IIa. Vztah těchto dvou právních předpisů je dán
v rámci států Evropské unie předností právní úpravy dle Nařízení ve vztahu ke stejným okruhům
problematiky. Nařízení Brusel IIa však téměř zcela reflektuje Úmluvu o mezinárodním únosu dětí.
Odchylky zahrnují zejména přísnější povinnosti za účelem rychlého navrácení dítěte či o posílení
participačních práv dítěte v řízení54. Na rozdíl od Úmluvy není Nařízením definován věk dítěte, to je
obecně přenecháno vnitrostátním právním řádům členských států, proto se použije
pro mezinárodní únosy dětí starších 16 let (viz dále).
Podle čl. 3 Úmluvy o mezinárodním únosu dětí se přemístění nebo zadržení dítěte považuje
za protiprávní, jestliže:
a) bylo porušeno právo péče o dítě, které má osoba, instituce nebo kterýkoliv jiný orgán buď
společně, nebo samostatně, podle právního řádu státu, v němž dítě mělo své obvyklé bydliště
bezprostředně před přemístěním nebo zadržením,
b) v době přemístění nebo zadržení bylo toto právo skutečně vykonáváno, společně nebo
samostatně, nebo by bylo takto vykonáváno, kdyby bylo nedošlo k přemístění či zadržení.
Právo péče o dítě uvedené v písmenu a) může vyplývat zejména ze zákonů nebo ze soudního nebo
správního rozhodnutí nebo z dohody platné podle právního řádu daného státu.
Úmluva o mezinárodním únosu dítěte se nepoužije, pokud dítě dosáhlo věku 16 let. Každý smluvní
stát této Úmluvy má povinnost určit ústřední orgán k výkonu povinností uložených Úmluvou
tomuto orgánu. V České republice je tímto orgánem Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí
v Brně (dále jen „ÚMPOD“).
Pro řízení o navrácení dítěte je dle Úmluvy příslušný soudní nebo správní orgán smluvního státu,
kde se dítě nachází. V České republice je řízení o nevrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů
dětí upraveno v § 478–491 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Věcně a místně
příslušný v prvním stupni je výhradně Městský soud v Brně, který má pro tuto problematiku
specializovaný senát. Článek 11 odst. 3 nařízení Brusel IIa stanoví, že "Soud využije nejrychlejší
postupy, které vnitrostátní právo umožňuje. Soud vydá své rozhodnutí do šesti týdnů od podání

53

Sdělení č. 550/1992 Sb.
FORMÁNKOVÁ, Kristina. PROBLEMATIKA MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ RODIČI [online]. Plzeň, 2013 [cit. 2016-1217]. Dostupné z: https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/8192. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta právnická.
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žádosti s výjimkou případů, kdy to neumožňují mimořádné okolnosti.", což zákon o zvláštních
řízeních soudních plně reflektuje.
V případě České republiky se častěji vyskytují případy únosu dítěte z České republiky. V takovém
případě poskytuje rodiči, který se domáhá navrácení dítěte do České republiky, pomoc ÚMPOD,
a to zejména v rámci přípravy dokladů k podání žádosti o navrácení a žádost poté předává
ústřednímu orgánu země, v níž se zdržuje. Samotné řízení o navrácení dítěte před zahraničním
soudem probíhá podle tamních procesních předpisů a může být proto upraveno zcela rozdílně
od procesních pravidel českých.55
Problém protiprávního přemístění nebo zadržení dítěte lze řešit také cestou uznání a výkonu cizích
rozhodnutí. Obecně rozhodnutí vydaná v zahraničí nevyvolávají automaticky právní účinky
v tuzemsku (a naopak). Může však dojít k jejich uznání, a to buď na základě mnohostranných
úmluv, jako je Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci
ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí a Evropská Úmluva o uznávání a
výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí. Dále následují smlouvy dvoustranné a
právní instrumenty Evropské unie, jako je například již zmíněné nařízení Brusel IIa. Pro zvolení
takového postupu nápravy neoprávněného přemístění či zadržení dítěte je nezbytné již vydané
rozhodnutí ve smluvním státě výše zmíněných instrumentů. Tedy před přemístěním či zadržením
dítěte muselo již dojít k úpravě poměrů mezi rodiči a dětmi (ať už se jednalo o výchovu dítěte či
styk s ním) oprávněným orgánem smluvního státu. Úmluvy se v zásadě použijí pro situace, kdy
jeden ze zainteresovaných států není členem Evropské unie.56
V případě, že jeden nebo oba ze států nejsou smluvní stranou žádných předchozích právních
nástrojů, lze využít případných dvoustranných mezinárodních smluv upravujících uznávání
a výkonu rozhodnutí (Česká republika má dvoustrannou smlouvu o právní pomoci uzavřenou např.
s Albánií, Běloruskem, Gruzií, Kyrgyzstánem, Uzbekistánem, Gruzií s Jemenem apod.).
V případě, kdy je dítě uneseno do země, která není smluvní stranou žádného mezinárodního
právního instrumentu řešícího tuto oblast, je jedinou možností, jak dosáhnout navrácení dítěte,
usilovat o uznání a výkon rozhodnutí péče o dítě prostřednictvím diplomatických jednání s orgány
dotčené země, která provádějí Ministerstvo spravedlnosti či Ministerstvo zahraničních věcí.
Únos dítěte rodičem není v České republice trestným činem.

Článek 12 - Názor dítěte
Mezinárodní úprava
- OSN, Výbor pro práva dítěte (2009), Obecný komentář Výboru pro práva dítěte č. 12 k právu
dítěte být slyšeno

55

Spolupráce s okolními zeměmi v otázce nejen v rámci nezákonného přemisťování dětí je podrobně popsána
v následujícím dokumentu Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí:
http://www.umpod.cz/fileadmin/user_upload/Evropsky_projekt_Rozvoj_partnerstvi/Sborniky/Ochrana_deti_bez_hr
anic.pdf.
56
FORMÁNKOVÁ, Kristina. PROBLEMATIKA MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ RODIČI [online]. Plzeň, 2013 [cit. 2016-1217]. Dostupné z: https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/8192. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta právnická.
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OSN, Výbor pro práva dítěte (2013), Obecný komentář Výboru pro práva dítěte č. 14 k právu
dítěte na uplatňování zájmu dítěte jako předního hlediska (čl. 3, odst. 1)
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením – čl. 7
Evropská Úmluva o výkonu práv dětí - čl. 3
Rada Evropy, Výbor ministrů, Pokyny o justici vstřícné k dětem, přijaté dne 17. listopadu 2010
Listina základních práv EU – čl. 24 odst. 1

Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 31 odst. 1
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 867, 875, 973
- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád - § 100 odst. 3
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních - § 20 odst. 4
- zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže - § 92
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - § 29 odst. 4
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - § 8
- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 21 odst. 1, písm. b) - f)
- zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů § 20 odst. 1, písm. j)
V českém právním řádu je právo dítěte vyjádřit svůj názor zakotveno zejména v § 867 občanského
zákoníku, který stanoví, že před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti
potřebné informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit. Není-li podle zjištění soudu
dítě schopno informace náležitě přijmout nebo není-li schopno vytvořit si vlastní názor nebo
není- li schopno tento názor sdělit, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte
ochránit, s tím, že se musí jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte; o dítěti
starším dvanácti let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento
sdělit. Názoru dítěte věnuje soud patřičnou pozornost.
Občanský soudní řád v § 100 odst. 3 stanoví, že v řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, které
je schopno formulovat své názory, soud postupuje tak, aby byl zjištěn jeho názor ve věci. Názor
nezletilého dítěte soud zjistí výslechem dítěte. Názor dítěte může soud ve výjimečných případech
zjistit též prostřednictvím jeho zástupce, znaleckého posudku nebo příslušného orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Výslech dítěte může soud provést i bez přítomnosti dalších osob, lze-li
očekávat, že by jejich přítomnost mohla ovlivnit dítě tak, že by nevyjádřilo svůj skutečný názor;
přítomnost důvěrníka dítěte, který není jeho zákonným zástupcem a o jehož účast u výslechu dítě
požádá, může soud vyloučit jen tehdy, je-li jeho přítomností mařen účel výslechu. K názoru dítěte
soud přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti.
Zákon o zvláštních řízeních soudních v § 20 odst. 4 stanoví, že v řízení, jehož účastníkem je nezletilý,
který je schopen pochopit situaci, soud postupuje tak, aby nezletilý dostal potřebné informace
o soudním řízení a byl informován o možných důsledcích vyhovění svému názoru i důsledcích
soudního rozhodnutí. Současně § 497 odst. 4 zákona o zvláštních řízeních soudních upravuje
pravidla pro výkon předběžného opatření, kterým má být nezletilé dítě předáno do vhodného
prostředí. V rámci výkonu je dítě s ohledem na věk a rozumové schopnosti informováno
o důvodech a všech krocích spojených s výkonem rozhodnutí. Zejména se mu s přihlédnutím k
jeho rozumovým schopnostem a citovým vazbám vysvětlí důvody, které vedly k tomuto výkonu,
kam bude převezeno, případně se mu zodpoví otázky, které v této souvislosti položí.
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Zákon o soudnictví ve věcech mládeže stanoví v § 92, že v řízení nemusí být dítě vyslechnuto,
bylo- li jeho jednání, v němž je spatřován čin jinak trestný, spolehlivě prokázáno jiným způsobem.
Jeho názor ve věci musí být vždy zjištěn.
Ke zjišťování názoru dítěte existuje rovněž bohatá judikatura Ústavního soudu. Například
v nálezech č. j. I. ÚS 2482/13, I. ÚS 3304/13, II. ÚS 1945/08.
Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě České
republice přijal následující doporučení:
„36. Výbor opakuje své doporučení (CRC/C/15/Add.201) smluvní straně, aby zavedla komplexní
právní úpravu práva dítěte být slyšeno, jež by platila pro soudy, správní orgány, instituce, školy,
výchovné ústavy a rodiny v záležitostech týkajících se dětí a zaručovala právo odvolání proti
takovým rozhodnutím, v souladu s čl. 12 Úmluvy. Dále je třeba posílit osvětové a vzdělávací
programy pro realizaci těchto zásad, aby se změnilo tradiční vnímání dětí jako objektů a nikoli
subjektů práv. Výbor rovněž doporučuje smluvní straně, aby přijala opatření umožňující přímé
vyslechnutí názorů dítěte ve všech řízeních týkajících se dětí, a v souvislosti s tím, aby poskytla
přiměřené záruky a mechanismy zajišťující účinnou realizaci takové participace dítěte zamezující
jeho manipulaci nebo zastrašování. Výbor dále doporučuje vytvoření systémů zohledňujících názory
dítěte v politických diskusích a rozhodnutích, která se jich týkají. V této souvislosti Výbor upozorňuje
smluvní stranu na obecný komentář č. 12 (CRC/C/GC/12) k právu dítěte být slyšeno.“
Současná právní úprava obsahuje povinnost zjistit názor dítěte i ve správním řízení (§ 20 odst. 4
správního řádu), v rámci sociálně-právní ochrany dětí (§ 8 zákona o sociálně-právní ochraně dětí),
v záležitostech vzdělávání dětí (§ 21 školského zákona) a v případě ústavní výchovy (§ 20 odst. 1,
písm. j) zákona o výkonu ústavní výchovy). Je tedy možné říct, že doporučení výboru byla
do českého právního řádu implementována.
Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením byl při hodnocení České republiky
při implementaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v roce 2015 znepokojen
skutečností, že se děti se zdravotním postižením nemohou systematicky podílet na rozhodování,
které ovlivňuje jejich život, a že nemají příležitost vyjádřit svůj názor na záležitosti, které se jich
přímo dotýkají a přijal proto následující doporučení57:
„Výbor rovněž žádá smluvní stranu, aby přijala ochranná opatření s cílem zabezpečit právo chlapců
a dívek se zdravotním postižením na to, aby s nimi byly projednány všechny záležitosti, které se jich
týkají, a zaručit jim účinnou pomoc s přihlédnutím k jejich zdravotnímu postižení a věku.“
Pokud by správní orgán, orgán sociálně-právní ochrany dětí, soud nebo jakýkoliv jiný orgán veřejné
moci nezjistil v řízení, které se dotýká práv dítěte, jeho názor, představovalo by to procesní
pochybení, proti kterému by bylo možné bránit se všemi řádnými i mimořádnými opravnými
prostředky.
Článek 13 - Svoboda projevu a právo na informace
Mezinárodní úprava
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 19
57

CRPD/C/CZE/CO/1, bod 16.
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Mezinárodní pakt o občanských a politických právech - čl. 19
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením – čl. 21
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - čl. 10
Listina základních práv EU – čl. 11
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k
dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, o opakovaném použití informací
veřejného sektoru
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím
o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS

Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 17, 35 odst. 2
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
- zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Svobodu projevu v českém právním řádu upravuje zejména čl. 17 Listiny základních práv a svobod,
který mimo jiné, ve svém odst. 2 stanoví, že „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem,
písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat
ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“
Listina v tomto článku připouští možnost zákonného omezení svobody projevu a práva vyhledávat
a šířit informace, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod
druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Právo
přijímat informace však nijak omezit nelze.
Omezení svobody projevu jsou v českém právním řádu zakotvena v různých zákonech, například
v trestním nebo občanském zákoníku. Podle občanského zákoníku se lze domáhat ochrany
osobnosti. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém
životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož
osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno
nebo aby byl odstraněn jeho následek.
Trestní zákoník obsahuje například tyto skutkové podstaty trestných činů, které se svobodou
projevu souvisejí:
•
•
•
•
•
•

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
§ 184 Pomluva
§ 191 Šíření pornografie
§ 287 Šíření toxikomanie
§ 345 Křivé obvinění
§ 346 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
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•
•
•
•
•
•
•
•

§ 355 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení
§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv
a svobod
§ 357 Šíření poplašné zprávy
§ 364 Podněcování k trestnému činu
§ 365 Schvalování trestného činu
§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
§ 407 Podněcování útočné válce

Dále se k právu na informace vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Žadatelem o informaci podle tohoto zákona může být každá fyzická
i právnická osoba, pro žadatele tedy není stanoven žádný minimální věk a při žádosti podané
nezletilcem bylo by tedy zřejmě nutné vycházet z ustanovení § 31 občanského zákoníku („Má se
za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním
co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.“), neboť na základě
§ 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., nelze využít ustanovení podle správního řádu o ustanovení
opatrovníka nezletilému. Žadatel rovněž nemusí splňovat podmínku českého státního občanství.
Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se
k jejich působnosti, jsou zejména státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a
veřejné instituce. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES,
o opakovaném použití informací veřejného sektoru.
V minulosti se vyskytl známý případ patnáctiletého J. Čecha, který podal žádost o informaci podle
zákona č. 106/1999 Sb. magistrátu města Prostějov. Magistrát odmítl informaci poskytnout
s odůvodněním, že nezletilý není k podání takové žádosti dostatečně svéprávný, „neboť se nejedná
o věc, kterou by mohla nezletilá osoba běžně vykonávat“. Krajský úřad v Olomouci následně
rozhodnutí zrušil, když konstatoval, že žadatel k podání žádosti o poskytnutí informace svéprávný
je a magistrátu nařídil informaci poskytnout.58
Co se týče práva na informace o životním prostředí, pak v čl. 35 odst. 2 Listiny základních práva
svobod je stanoveno, že „Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí
a přírodních zdrojů“. Dále právo na informace o životním prostředí upravuje zákon č. 123/1998
Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Opět zde není
uveden minimální věk pro podání žádosti a rovněž je v této otázce vyloučena subsidiární aplikace
správního řádu a uplatní se tedy § 31 OZ. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a
Rady 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady
90/313/EHS. Česká republika je rovněž smluvní stranou Úmluvy o přístupu k informacím, účasti
veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
(Aarhauská úmluva).
Právo na informace je pak dále zakotveno v různých dalších sektorových předpisech,
např. v zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění
pozdějších předpisů a další. Veškeré poskytování informací však musí probíhat v souladu
58

ŠVERDÍK, Michal. Radnice musí poskytnout informace i patnáctiletému chlapci, rozhodl kraj. iDnes.cz [online]. [cit.
2017-01-04]. Dostupné z: http://olomouc.idnes.cz/prostejovsky-magistrat-musi-poskytnout-informacipatnactiletemu-chlapci-jakub-cech-gob-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150819_164552_olomouc-zpravy_stk.
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se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Přístup k informacím orgánů Evropské unie upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady, (ES)
č. 1049/2001, ze dne 30. května 2001, o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského
parlamentu, Rady a Komise. To v čl. 2 odst. 1 stanoví, že „Všichni občané Unie a všechny fyzické a
právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo v členském státě, mají právo na přístup
k dokumentům orgánů, s výhradou zásad, podmínek a omezení vymezených v tomto nařízení.“
V nařízení věkový limit pro podání žádosti o poskytnutí informace rovněž uveden není.
Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě České
republice žádnou výtku neadresoval.
Článek 14 - Svoboda myšlení, svědomí a náboženství
Mezinárodní úprava:
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 18
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech - čl. 18
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - čl. 9
- Listina základních práv Evropské unie – čl. 10
Pouze Úmluva o právech dítěte a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech však
v dotčených článcích upravují práva rodičů nebo jiných zástupců usměrňovat své děti při výkonu
tohoto práva.
Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 3, 15, 16
- Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) - § 15
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - § 176
Listina základních práv a svobod stanoví v čl. 15 odst. 1, že „Svoboda myšlení, svědomí a
náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být
bez náboženského vyznání.“ Článek 16 odst. 1 a 4 Listiny pak stanoví, že „Každý má právo svobodně
projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně,
bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.“ a „Výkon těchto práv
může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu
veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.“ Náboženství je
také jedním ze zákazných diskriminačních důvodů dle čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Dále toto právo upravuje a rozvádí § 2 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že:
•

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo svobodně
projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně,
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bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Každý má právo
změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno.
Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem
odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí.
Nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské společnosti ani k vystoupení z ní,
k účasti nebo neúčasti na náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské společnosti.
Každý má právo volit si duchovní nebo řeholní stav a rozhodovat se pro život v komunitách,
řádech a podobných společenstvích.
Nikdo nesmí být omezen na svých právech proto, že se hlásí k církvi a náboženské společnosti,
že se účastní její činnosti nebo že ji podporuje, anebo je bez vyznání.

Dle komentáře k zákonu o církvích a náboženských společnostech59 se může právo rodičů
vychovávat své děti v souladu se svým přesvědčením dostávat do konfliktu nejen s veřejným
zájmem, ale i se zájmem dětí. Přesvědčení rodičů však nemá přednost před právem dětí na
vzdělání. Rodiče nemohou odmítnout svým dětem právo vzdělávat se ve veřejných školách, i když
je takové vzdělávání v rozporu s jejich přesvědčením. Mezi zájmy dítěte a zájmy jeho rodiče musí
být nalezena spravedlivá rovnováha, zvláštní pozornost však musí být věnována zájmu dítěte, který
může - v závislosti na své povaze a závažnosti - převážit nad zájmem rodiče. Nelze připustit, aby
rodiče přijímali opatření škodlivá pro zdraví nebo rozvoj dítěte. V takovém případě je odůvodněný
i zásah státu, aby v souladu s čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod došlo k přiměřenému
omezení rodičovských práv (srov. III. ÚS 459/03).
K tomuto ustanovení se váže rovněž § 15 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který
v § 15 stanoví, že škola zřizovaná státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, v níž se alespoň 7 žáků
školy přihlásilo v daném školním roce k výuce náboženství církve a náboženské společnosti k tomu
oprávněné, má povinnost zabezpečit výuku tohoto náboženství.
Této povinnosti školy odpovídá jak veřejné subjektivní právo žáků, aby jim byla tato výuka
umožněna, vyplývající ze školského zákona, tak právo církve a náboženské společnosti, která je
nositelkou zvláštního práva podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, na této škole náboženství
vyučovat (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2016, čj. 5 As 65/2015-52).
Ochrana svobodě náboženského vyznání je pak rovněž poskytnuta ustanoveními trestního
zákoníku. Podle jeho § 176 naplní skutkovou podstatu trestného činu omezování svobody vyznání
ten, kdo násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné újmy nutí jiného k účasti na náboženském
úkonu, zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti, nebo jinému v užívání svobody vyznání jinak
brání.
Výbor pro práva dítěte se k tomuto článku, resp. jeho porušování, v České republice ve svých
Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě nevyjádřil, což odpovídá situaci, kdy
k žádnému systémovému případu porušování tohoto práva v České republice nedochází. Trestný
čin omezování svobody vyznání se vůbec neobjevuje ve statistickém přehledu kriminality za roky
2015 a 2016.60
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CHOCHOLÁČ, Aleš. Zákon o církvích a náboženských společnostech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-296-2.
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Dostupné z: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx.
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Z činnosti ochránce je možno uvést stanovisko ombudsmana ve věci činnosti orgánů sociálněprávní ochrany dětí ze dne 8. srpna 2016, sp. zn. 1030/2015/VOP/LF61, ve kterém uvedl následující
právní větu: „Orgán sociálně-právní ochrany dětí je povinen se při práci s rodinou a při výkonu
kolizního opatrovnictví zaměřit i na možnosti, jak garantovat rodičovo právo na vedení dětí k víře
jako nezadatelnou součást jeho rodičovské odpovědnosti, a to ve formě, která bude v maximální
možné víře odpovídat zájmům dětí.“ Jednalo se o případ, kdy rozvedení rodiče měli rozdílný názor
na vedení dětí k římskokatolické víře jejich společných dětí (matka nesouhlasila s tím, aby otec vedl
děti k víře v rámci asistovaných setkání).
Článek 15 - Svoboda sdružování a pokojného shromažďování
Mezinárodní úprava:
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 20
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech - čl. 21, 22
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - čl. 11
- Listina základních práv Evropské unie – čl. 12
Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 19, 20
- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 214 a násl.
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - § 179 Porušování svobody sdružování a shromažďování
Shromažďovací právo je dle českého právního řádu zaručeno každé fyzické osobě bez rozdílu věku
a státní příslušnosti, není však zaručeno právo na shromáždění, které nemá být nebo není pokojné
(např. setkání ozbrojených výtržníků apod.). Toto právo lze omezit zákonem v případech
shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná
pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo
pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.
Stejně tak sdružovací právo je zaručeno každému bez ohledu na občanství, věk a jakékoliv jiné
kritérium, a umožňuje lidem vytvářet formální i neformální sdružení bez jakéhokoli zásahu státu.62
Výkon sdružovacích práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je
v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a
veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.
Právo být členem politických stran a politických hnutí mají podle zákona č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, pouze
občané České republiky starší 18 let.
Výbor se ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě touto problematikou
nezabývá. Trestný čin porušování svobody sdružování a shromažďování se ve statistickém
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Stanovisko je dostupné z: http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4284.
DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN
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přehledu kriminality za rok 2016 neobjevuje ani jednou.63 V České republice tedy nedochází
k jednotlivému ani systémovému porušování těchto práv.
V České republice existuje naopak velké množství spolků dětí a mládeže. Jako příklad lze uvést
Junák – český skaut anebo hnutí Brontosaurus. Reprezentativní platformou, jež sdružuje a
podporuje valnou většinu celostátních a zároveň i mnoho regionálních a místních sdružení dětí a
mládeže, je Česká rada dětí a mládeže. Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998
osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje kolem stovky členských organizací (mezi nimi
většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů.
Členy rady jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.64 Posláním
rady je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Největší
počet dětí se sdružuje ve sportovních klubech a potažmo sportovních svazech.
Článek 16 - Ochrana soukromí
Mezinárodní úprava:
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 12
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech - čl. 17
- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením – čl. 22
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - čl. 8
- Listina základních práv Evropské unie – čl. 7, 8
Český právní řád
- články 10, 12, 13 Listiny základních práv a svobod
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 81 a násl.)
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 10–15)
- zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 35–40)
- zákon č. 106/1999 Sb., o poskytování informací
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 178, 180, 182, 183, 184)
- zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 8a a násl.)
Úřad na ochranu osobních údajů zpracoval v březnu 2007 Vyjádření a doporučení k možnosti
instalovat kamerový systém v prostorách školy65, kde mimo jiné uvádí, že „Škole musí být zřejmý
velmi závažný důvod nebo vážná příčina, pro který je kamerový systém instalován a který
neumožňuje použít jiný, méně invazivní prostředek zasahující do soukromí osob pohybujících se ve
sledovaném prostoru. Přitom je třeba zdůraznit, že kamerový systém nelze nasazovat a ani
následně využívat za účelem sledování fyzických osob – žáků, učitelů nebo zaměstnanců školy, ale
pouze pro legitimní účely jako je například ochrana majetku.“
Otázkou práva na soukromí se zabýval například také Veřejný ochránce práv, který ve svém
stanovisku Sp. zn. 4485/2012/VOP/HZ, ze dne 18. února 2013, konstatoval, že:
„I. V důsledku nedostatku sociálních služeb nelze rezignovat na úkoly, které jsou OSPOD uloženy
zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.
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II. Za zcela zásadní zásah do rodinného a soukromého života je nutno označit rozdělení sourozenců,
k němuž by mělo na základě soudního rozhodnutí s posvěcením OSPOD dojít. Dochází tak
k porušování práv nejen nezletilého, ale i jeho sourozence. Právo sourozenců být spolu je přitom
chráněno nejen vnitrostátním právem, ale i mezinárodními předpisy.“
Dalším případem, kterým se Veřejná ochránkyně práv zabývala, se týkal vydávání zásilek dětem
mladším 15 let. Svévolné zasahování do korespondence se totiž řadí do práva na ochranu
soukromí. Toto pravidlo však nedodržovala Česká pošta. Podle zprávy ochránce ze dne 21. 10.
2013, sp. zn. 16/2013/DIS, přitom Česká pošta není oprávněna posuzovat, zda může dítě převzít
zásilku, kterou mu zasílá jeho příbuzný nebo známý, totéž se týká také obchodní korespondence.
Český telekomunikační úřad uznal argumentaci ochránkyně a přiměl Českou poštu ke změně
pravidel. Pošta tak změnila podmínky pro vydávání doporučených psaní a balíků: nově je mohou
přebírat i děti, které nedosáhly 15 let. Změnu pravidel inicioval svým podnětem čtrnáctiletý
stěžovatel.
V minulosti se Veřejný ochránce práv vyjadřoval k právu na soukromí dětí v dětských domovech,
dětských domovech se školou, výchovných ústavech a diagnostických ústavech. Ochránce
konstatoval66, že v zařízeních není často dostatečně respektováno právo dítěte na soukromí
počínaje mnohalůžkovými pokoji, průchozími pokoji, pokoji sloužícími jako „společenská“
místnost, až po průzory ve dveřích pokojů, koupelen. Časté jsou neuzamykatelné koupelny,
toalety, sprchové kouty bez závěsů, v některých případech probíhá sprchování pod dohledem
pracovníků. Děti tak nemají možnost téměř žádného okamžiku, aby mohly být chvíli o samotě.
To vše vede k internátnímu dojmu s minimální mírou soukromí.
Článek 17 - Přístup dítěte k vhodným informacím
Přístup dítěte k vhodným informacím je možné v mezinárodních dokumentech obecně podřadit
pod stejná ustanovení jako v případě článku 13 – Právo na svobodu projevu. Proto jsou dále
uvedeny pouze ustanovení týkající se pouze práva dítěte na přístup k vhodným informacím.
Mezinárodní úprava:
- Evropská charta informací pro mládež přijatá v Bratislavě 19. listopadu 2004 patnáctým
Generálním shromážděním European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA)
- Bílá kniha Evropské komise Nový impuls pro evropskou mládež ze dne 21. 11. 2001,
COM(2001)681
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, 2010/13/EU ze dne 10. března 2010, o koordinaci
některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování
audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)
- Dne 25. května 2016 Komise přijala nový legislativní návrh směrnice o audiovizuálních
mediálních službách a jednání mezi Evropským parlamentem a Radou budou s největší
pravděpodobností ukončena v průběhu roku 2017
- Dne 11. března 2015 přijal Evropský parlament usnesení o boji proti pohlavnímu zneužívání
dětí na internetu (2015/2564(RSP))
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Standardy péče o ohrožené děti a jejich rodiny: Poznatky ze systematických návštěv Veřejného ochránce práv.
Veřejný ochránce práv [online]. 2013 [cit. 2016-12-15]. Dostupné z:
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Český právní řád
- zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání - § 31 odst. 5, 21
odst. 1, písm. e) a g), § 48 odst. 2, § 52
- zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů - § 4
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - § 191 odst. 2
Základními dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti poskytování
informací pro mládež jsou: Koncepce podpory mládeže 2014-2020, schválená vládou ČR v květnu
2014 a Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice, schválená poradou
vedení MŠMT v dubnu 2008.
Koncepce podpory mládeže 2014-2020 určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži
ve věkovém rozmezí do 30 let (cca 13 – 30 let), které dále rozpracovává do dílčích cílů a jejich
konkrétních opatření. Problematika poskytování informací pro mládež je rozpracována zejména
ve druhém strategickém cíli koncepce - „Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím“,
nicméně téma poskytování informací je průřezové a objevuje se i v dalších z celkem 11
strategických cílů.
Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice mj. vymezuje roli
národního koordinátora informačního systému mládeže, kterým je Národní informační centrum
pro mládež (NICM).
Specifickou roli v systému podpory dětí, a zejména mládeže, hrají Informační centra
pro mládež (ICM). Jedná se o pracoviště docházkového typu, která jsou veřejně přístupná.
Informace utříděné podle jednotného klíče jsou poskytovány bezplatně a anonymně, stejně jako
poradenské služby. Informační centra pro mládež a jimi poskytované služby jsou určeny nejen
mladé generaci, především pak neorganizovaným dětem a mládeži, ale také pracovníkům s dětmi
a mládeží, pedagogům, rodičům a další široké veřejnosti. Zřizovateli či provozovateli ICM jsou
převážně školská zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátní neziskové organizace.
Dne 23. listopadu 2016 přijala vláda svým usnesením č. 1032 Koncepci rozvoje knihoven v České
republice na léta 2017 až 2020. Tento dokument navazuje na Koncepci rozvoje knihoven v České
republice na léta 2011–2015 (usnesení vlády č. 28 z 1. ledna 2012), v té se uvádí:
“V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby využívá
40 % dospělé populace a většina dětí a mládeže. Ročně svým uživatelům poskytnou více než 72 mil.
výpůjček knih a dalších dokumentů. Evidují ročně více než 22 mil. návštěvníků. Nejméně stejný počet
návštěvníků využívá i elektronické služby knihoven v podobě různých databází a digitálních
knihoven. Knihovny jsou tradičně vnímány jako instituce, které garantují rovný přístup ke
kulturnímu bohatství a informacím zaznamenaným na psaných, tištěných, audiovizuálních a dnes i
digitálních nosičích. Zejména v malých obcích zajišťují veřejnosti přístup na informační dálnice
prostřednictvím internetových stanic. Pozitivním jevem je, že i přes masové rozšíření internetu a
mobilní komunikace zájem o služby knihoven neklesá.“
Jedním z opatření této koncepce bylo rovněž: „Propagovat četbu zejména u dětí a mládeže a
aktivně podporovat čtenářskou gramotnost realizací aktivit zaměřených na práci s knihou.“ Analýza
plnění tohoto opatření, stejně jako celé koncepce, je přílohou materiálu, kterým byla schválena
koncepce navazující.
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Výbor ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě České republice žádné výtky
nesměřuje. Systematické porušování tohoto práva nevyplývá ani z činnosti veřejné ochránkyně
práv ani z judikatury českých či mezinárodních soudů.

Článek 18 - Odpovědnost rodičů za výchovu a vývoj dítěte
Mezinárodní úprava:
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - čl. 8
- Doporučení Rec (2006) 19 Výboru ministrů členským státům ohledně politik na podporu
pozitivního rodičovství (přijaté dne 13. prosince 2006)
- Doporučení R (84) 4 Výboru ministrů členským státům o rodičovské odpovědnosti
- Doporučení R (96) 5 Výboru ministrů členským státům ke sladění pracovního a rodinného
života a další
- Listina základních práv Evropské unie – čl. 7
Český právní řád
- čl. 32 Listiny základních práv a svobod
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 858, § 865–909, 971
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů -§ 452–
491 - péče soudu o nezletilé
- zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - § 32 a násl. – peněžitá pomoc v mateřství,
§ 42 a násl. – vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
- zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře § 30 a násl. – rodičovský příspěvek
- zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců - § 39 a násl. - ošetřovné
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
Podle § 858 občanského zákoníku zahrnuje rodičovská odpovědnost povinnosti a práva rodičů,
která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový
a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy
a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká
narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské
odpovědnosti může změnit jen soud.
Přístupu českých orgánů sociálně-právní ochrany dětí i obecných soudů při zásazích státu
do rodinných vztahů v České republice se věnovaly rozsudky ESLP ve věci Wallová a Walla proti
ČR67 a ve věci Havelka a ostatní proti ČR68. Sociální nouze rodičů či nedostatečné bytové podmínky
nemohou být jediným důvodem odebrání dětí rodičům, snaha umístit dítě do prostředí
vhodnějšího pro jeho výchovu nemůže sama o sobě odůvodňovat jeho násilné odnětí rodičům.
Otázku umisťování dětí do ústavní výchovy z finančních důvodů v současné právní úpravě výslovně
zakazuje § 971 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že: „Nedostatečné bytové poměry nebo
majetkové poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, nemohou být samy
67

Rozsudek ze dne 26. října 2006, stížnost č. 23848/04, dostupné z: http://poradna-prava.cz/www/old/Wallovirozsudek.pdf.
68
Rozsudek ze dne 21. června 2007, stížnost č. 23499/09, dostupné z: http://poradna-prava.cz/www/old/Havelkovirozsudek.pdf.
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o sobě důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově, jestliže jsou jinak rodiče způsobilí
zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění dalších povinností vyplývajících z jejich rodičovské
odpovědnosti“.
Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě doporučil
České republice následující:
„44. Výbor doporučuje smluvní straně, aby provedla opatření, která zajistí, že rodinám
ze zranitelných socioekonomických skupin budou poskytovány nezbytné finanční zdroje a sociální
podpora, aby všichni rodiče mohli realizovat svou primární odpovědnost za své děti, a aby všechny
děti mohly v co nejvyšší možné míře požívat naplnění svých práv. Výbor rovněž doporučuje smluvní
straně, aby zajistila nezbytné služby pro rodiče a malé děti, zvláště ze znevýhodněných skupin, aby
bylo zamezeno vývojovému opoždění dětí v situacích, kdy jsou tyto zvlášť zranitelné.“
K tomu je potřeba dodat, že zákonem č. 178/2016 Sb., byl novelizován školský zákon a byl zaveden
bezplatný povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky, a to
od školního roku 2017/2018. Děti mladší pěti let také budou mít nárok na místo v mateřské škole,
a to konkrétně od školního roku 2017/2018 pro čtyřleté děti a od následujícího školního roku
pro děti tříleté. Cílem bylo mimo jiné umožnit pracujícím rodičům zajištění řádné péče o děti.
Dle důvodové zprávy k uvedenému zákonu dojde zavedením povinného posledního ročníku
předškolního vzdělávání k zajištění adekvátní přípravy 5 letých dětí na zahájení povinné školní
docházky. Podle odborných názorů má totiž zejména v případě dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí kvalifikované a pravidelné vzdělávání dětí od raného věku velký potenciál eliminovat
některá znevýhodnění, která si děti přinášejí z rodiny, a zvýšit jejich vzdělávací šance.
Článek 19 - Ochrana před násilím, zneužíváním, zanedbáváním, vykořisťováním
Mezinárodní úprava:
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 5
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech - čl. 7
- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením – čl. 16
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - čl. 3
- Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání
- Evropská sociální charta – čl. 17
- Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání
(Lanzarotská úmluva)
- Doporučení CM/Rec (2009) 10 Výboru ministrů členským státům k integrovaným národním
strategiím v oblasti ochrany dětí před násilím
- Listina základních práv Evropské unie – čl. 4
Český právní řád
- čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 140-144 – trestné činy proti životu, § 145-148 – trestné
činy proti zdraví, § 149 – mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, § 198 – týrání svěřené osoby,
§ 187 – pohlavní zneužití, § 188 – soulož mezi příbuznými)
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 49 – ublížení na zdraví)
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (§ 6, §10, § 59 odst. 1, písm. h)
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 870 a násl., zejména § 884 odst. 2)
- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (§ 2)
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zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (§ 21)

Výbor pro práva dítěte konstatoval ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě,
že bere na vědomí zákaz tělesných trestů dětí ve veřejných institucích, ale vyjádřil znepokojení
nad tím, že dosud neexistují právní předpisy, které by explicitně zakazovaly tělesné tresty dětí
ve všech prostředích, včetně rodiny. Výbor byl také znepokojen skutečností, že podle průzkumů
prováděných účastnickým státem velká většina občanů České republiky vyjádřila souhlas
s tělesnými tresty při výchově dítěte.
Sdružení Asociace na ochranu všech dětí („APPROACH“) podala dne 4. února 2013 kolektivní
stížnost k Evropskému výboru pro sociální práva Rady Evropy č. 96/2013, ve které uvedlo, že
„Absence výslovného zákazu tělesných trestů v rodině, ve všech formách náhradní péče a ve škole
odporuje článku 17 Charty. Navíc je zřejmé, že Česká republika nevynakládá odpovídající úsilí, aby
takové fyzické tresty vykonávané na dětech v praxi eliminovala.“
Evropský výbor pro sociální práva je složen z 15 nezávislých a nestranných odborníků, kteří
rozhodují o souladu vnitrostátního práva a praxe s Evropskou sociální chartou, a to prostřednictvím
mechanismu podávání kolektivních stížností nebo předkládání zpráv na vnitrostátní úrovni.
Kolektivní stížnosti proti státům, které jsou smluvními stranami Evropské sociální charty a uznaly
mechanismus stížností, mohou podávat určené vnitrostátní a mezinárodní organizace. Dosud
podané stížnosti se týkaly mimo jiné otázky, zda státy porušily práva dítěte podle Evropské sociální
charty v oblastech, jako jsou hospodářské vykořisťování dětí, fyzická nedotknutelnost dětí,
zdravotní práva migrujících dětí a přístup dětí se zdravotním postižením ke vzdělání.
Evropský výbor pro sociální práva rozhodl, že Česká republika porušuje článek 17 odst. 1 Evropské
sociální charty, když konstatoval, že:
"Pro dosažení souladu s článkem 17, vnitrostátní právo států musí zakazovat a trestat všechny
formy násilí vůči dětem, to jsou činy nebo chování, které by mohly mít vliv na fyzickou integritu,
důstojnost, vývoj nebo psychickou pohodu dětí. Příslušná ustanovení musejí být dostatečně jasná,
závazná a přesná, aby se vyloučilo to, že by je soudy odmítly aplikovat na násilí páchaném na
dětech. Navíc musí státy jednat s náležitou péčí, aby zajistily, že takové násilí je v praxi
eliminováno."
Postoj vlády České republiky je neměnný. Z Vyjádření vlády České republiky ke kolektivní stížnosti
podané na ČR pro porušování Evropské sociální charty z důvodu absence právní úpravy výslovného
zákazu tělesných trestů dětí v rodině, ve škole a dalších institucích a místech69 vyplývá, že vláda „je
přesvědčena, že tělesné tresty nesmí být součástí výchovy dětí a fyzické násilí není součástí žádné
vyspělé společnosti. Skutečnost, že česká právní úprava neobsahuje explicitní zákaz veškerých
tělesných trestů dětí v rámci rodiny i v jiném prostředí, rozhodně nelze vykládat tak, že v České
republice je tělesné trestání dětí dovoleno a je považováno za přiměřený a přípustný (tolerovatelný)
výchovný prostředek jak v rámci rodiny, tak mimo ni.“ Materiál dále uvádí aktivity vlády na úrovni
prevence násilí na dětech a poté popisuje úpravu zákazu tělesných trestů v českém právním řádu.

69

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17219/vi_2014_27_p1.pdf.
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Postoj české veřejnosti k fyzickým trestům dětí zůstává rovněž nezměněn. Například z průzkumu
agentury NMS Market Research vyplývá, že 85 % českých rodičů schvaluje využití fyzických trestů
při výchově dětí. Více než polovina respondentů věří, že občasný fyzický trest neškodí, a dalších
30 % přiznává, že fyzické tresty sice nejsou ideálním řešením, ale přiklání se k jejich užití v případě,
že nic jiného nefunguje. Pouhých 15 % dotazovaných s fyzickým trestáním dětí nesouhlasí vůbec.70
Statistiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v České republice vede Ministerstvo práce
a sociálních věcí. V roce 2015 bylo podle statistiky takových dětí celkem 9433. Nejvyšší čísla se
objevují u zanedbávání dětí v péči rodičů (celkem 8813 případů). V roce 2015 došlo v důsledku
týrání a sexuálního zneužívání dětí k 6 úmrtím.71
Článek 20 - Ochrana dětí zbavených rodinného prostředí
Mezinárodní úprava:
- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením – čl. 23 Respektování obydlí a rodiny
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – čl. 8
- Evropská sociální charta – čl. 17
- Evropská úmluva o osvojení dětí
- Listina základních práv Evropské unie – čl. 7 a 24
- Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu
rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení
(ES) č. 1347/2000 – čl. 23
Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 32 odst. 4
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 924 a násl.)
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (§ 466 a násl.)
- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
- vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně
dětí
- zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
- vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací
péče ve střediscích výchovné péče
- vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné
výchovy ve školských zařízeních
- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů - § 43 a násl. - dětské domovy pro děti do
3 let věku
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - § 48 – domovy pro
osoby se zdravotním postižením
- zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
70

Fyzické tresty ve výchově schvaluje 85 procent českých rodičů. Týden.cz [online]. [cit. 2016-11-30]. Dostupné z:
http://www.tyden.cz/rubriky/veda/zdravi/deti/pruzkum-fyzicke-tresty-ve-vychove-schvaluje-az-85-procent-ceskychrodicu_407502.html.
71
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/7260.
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zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění
pozdějších předpisů (§ 22, 93)

Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě doporučil
České republice následující:
„46. Výbor upozorňuje na Směrnici o alternativní péči o děti, obsaženou v usnesení Valného
shromáždění č. 64/142 přijatém dne 20. listopadu 2009, a vyzývá smluvní stranu, aby urychleně
formulovala komplexní národní politiku deinstitucionalizace péče o děti, zvláště:
a) aby vytvořila komplexní hodnocení rodinné situace, preventivní služby, kritéria přijetí a
strategie snížení počtu dětí žijících v ústavní péči, a aby zajistila, že umisťování dětí do ústavů
bude používáno pouze jako poslední možnost a v případech jeho použití bude pravidelně
monitorováno a přezkoumáváno;
b) aby rozvíjela komunitní služby rodinného typu a pěstounskou péči za účelem vyloučení
umisťování dětí do ústavů;
c) aby urychleně provedla nezbytné změny zákona o ústavní výchově a zavedla požadavek
povinné registrace zařízení pro péči o dítě a postihování provozování těchto zařízení
bez povolení a jednotné standardy pro veřejné a soukromé ústavy a dobrovolné domovy,
včetně systému jejich pravidelné kontroly;
d) aby urychleně zlepšila vybavení zařízení pro péči o dítě a přidělila nezbytné zdroje
pro efektivní fungování a kontrolu těchto zařízení; a aby přijala opatření za účelem zvýšení
počtu sociálních pracovníků a stanovila kritéria pro výběr a vzdělávání pracovníků péče o dítě;
a
e) aby zajistila včasné vytvoření plánů individuální péče o dítě od doby, kdy vstoupí do ústavu,
a aby posílila politiky a metody inkluzivního vzdělávání, a v této souvislosti, aby usnadnila
urychlený návrat dítěte do prostředí rodinného typu;
f) aby podporovala a umožňovala kontakt mezi dítětem v ústavní péči a jeho rodinou, jakož
i zavedla mechanismy rozšíření a stimulace znovuzačlenění dětí do jejich rodin, a;
g) aby zajistila, že navrhovaná zlepšení systému ústavní péče se budou řídit jasným časovým
harmonogramem s konkrétními termíny realizace, jež budou účinně monitorovány
v pravidelných intervalech.“
S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadním změnám v systému náhradní
rodinné péče. Hmotněprávní úprava rodinného práva byla přesunuta do občanského zákoníku a
pravomoc rozhodovat o všech podstatných věcech náhradní rodinné péče byla přesunuta
na soudy. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, představuje ve vztahu
k občanskému zákoníku normu speciální, která v některých aspektech doplňuje poněkud obecnou
právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku, zejména pak v oblasti pěstounství. Procesní
úprava řízení ve věcech rodinného práva je zejména obsažena v zákoně č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních.
Další zásadní změnou v sociálně-právní ochraně dětí, ke které v minulosti došlo, zahrnuje mimo
jiné rozvoj náhradní rodinné péče, zvýšení podpory pěstounské péče, hmotné zajištění pěstounské
péče na přechodnou dobu, změna způsobu příprav pěstounů, vytváření podmínek pro zřízení
podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové i stávající pěstounské rodiny.
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Podle § 953 občanského zákoníku nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník,
může soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka. Rozhodnutí o svěření dítěte do péče musí
být v souladu se zájmy dítěte. Svěření dítěte do osobní péče pečující osoby nenahrazuje
pěstounskou péči, předpěstounskou péči ani péči, která musí předcházet osvojení. Má přednost
před péčí o dítě v ústavní výchově.
Pečující osoba musí skýtat záruky řádné péče, mít bydliště na území České republiky a souhlasit se
svěřením dítěte do osobní péče. Ujala-li se osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká,
dá jí soud přednost před jinou osobou, ledaže to není v souladu se zájmy dítěte. Občanský zákoník
dále výslovně stanoví, že pěstounská péče má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově.
Ústavní výchova
Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně
ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné
důvody, pro které rodiče dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit, může soud jako nezbytné
opatření také nařídit ústavní výchovu. Učiní tak zejména tehdy, kdy dříve učiněná opatření nevedla
k nápravě. Soud přitom vždy zvažuje, zda není na místě dát přednost svěření dítěte do péče fyzické
osoby.
V případě, že rodiče nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí na přechodnou dobu,
svěří soud dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to na dobu nejdéle šest měsíců.
Nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě
svěřeno do péče, nemohou být samy o sobě důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově,
jestliže jsou jinak rodiče způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění dalších povinností
vyplývajících z jejich rodičovské odpovědnosti.
Soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, do kterého má být dítě
umístěno. Přitom přihlédne k zájmům dítěte a k vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Soud dbá na umístění dítěte co nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých. To platí
i tehdy, rozhoduje-li soud o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy.
Ústavní výchovu lze nařídit nejdéle na dobu tří let. Ústavní výchovu lze před uplynutím tří let
od jejího nařízení prodloužit, jestliže důvody pro nařízení ústavní výchovy stále trvají. Trvání ústavní
výchovy lze prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle na dobu tří let. Po dobu, než soud rozhodne
o zrušení nebo o prodloužení ústavní výchovy, dítě zůstává v ústavní výchově, i když už uběhla
doba dříve rozhodnutím soudu stanovená.
Pominou-li důvody, pro které byla ústavní výchova nařízena, nebo je-li možné zajistit dítěti jinou
než ústavní péči, soud neprodleně ústavní výchovu zruší a zároveň rozhodne podle okolností
o tom, komu bude napříště dítě svěřeno do péče.
Nařízenou ústavní výchovu je soud povinen nejméně jednou za šest měsíců přezkoumat, zda trvají
důvody pro nařízení tohoto opatření nebo zda není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči.72
Z důležitých důvodů může soud ústavní výchovu prodloužit až o jeden rok po dosažení zletilosti.
72

Jednotlivé formy náhradní rodinné péče zahrnují: a) svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče,
b) pěstounskou péči, c) pěstounskou péči na přechodnou dobu, d) osvojení, e) poručenství (s osobní péčí).

PI 1.237

43

V případě ústavní výchovy se projevuje roztříštěnost české právní úpravy. Dětské domovy pro děti
do 3 let věku jsou upraveny zákonem o zdravotních službách a spadají do gesce Ministerstva
zdravotnictví. Ústavní výchova nebo ochranná výchova ve školských zařízeních spadá do gesce
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou
pak upraveny v zákoně o sociálních službách a spadají tedy pod Ministerstvo práce a sociálních
věcí. Neexistuje tedy jednotná strategie či standardy poskytování služeb ve všech těchto
zařízeních, ale projevuje se zde rezortní přístup. Na tuto situaci reagovala Rada vlády ČR pro lidská
práva, která svým usnesením ze dne 15. 12. 2015 schválila podnět Výboru pro práva dítěte podnět
ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování pobytových služeb
těmto dětem, zejména služeb rané péče v kolektivní formě.73
Článek 21 – Osvojení
Mezinárodní úprava:
- Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení74
- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením – čl. 23 Respektování obydlí a rodiny
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – čl. 8
- Evropská úmluva o osvojení dětí
- Listina základních práv Evropské unie – čl. 24
Český právní řád
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 794 a násl.)
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (§ 427 a násl.)
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
- zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
(§ 60– 63)
Osvojení je v českém právním řádu upraveno zejména v § 794 a násl. občanského zákoníku.
Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci z hlediska práva dítě za vlastní a získávají plnou
rodičovskou odpovědnost. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jako mezi
rodičem a dítětem, rovněž tak vzniká vztah příbuzenský k ostatním členům rodiny osvojitele.
Veškerá vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou osvojením zanikají.
Osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost při výchově dětí. Na základě rozhodnutí soudu o osvojení
se osvojitel, popřípadě osvojitelé, zapíší do matriky jako rodič, popřípadě rodiče dítěte. Osvojitelé
jsou ovšem povinni informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodné,
nejpozději však do zahájení školní docházky.
Dítě získává příjmení nových rodičů. Také vztahy mezi dítětem a příbuznými osvojitelů se stávají
příbuzenskými dle zákona. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl,
zpravidla ne menší než šestnáct let.
O osvojení rozhoduje soud. Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě po dobu nejméně
šesti měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklady. Tato podmínka je splněna, jestliže
po tuto dobu o dítě na vlastní náklady pečoval pěstoun, poručník nebo jiná fyzická osoba, která se
73

Materiál je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/zasedani-rady-dne-15-prosince-2015-142203/.
74
Sdělení č. 43/2000 Sb. m. s.
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rozhodla dítě osvojit. V případě, kdy je třeba souhlasu rodičů k osvojení dítěte, se podmínka trvání
šesti měsíců osobní péče před osvojením počítá vždy až po uplynutí tří měsíců ode dne udělení
souhlasu k osvojení.
O osvojení nemůže být rozhodnuto bez souhlasu dítěte, rodičů dítěte nebo osob, které jsou
oprávněny dát souhlas za rodiče, popřípadě manžela osvojitele. To platí i v případě, že byl souhlas
vzat zpět. Dosáhlo-li osvojované dítě alespoň dvanácti let, je třeba vždy jeho osobního souhlasu,
ledaže je mimo jakoukoli pochybnost, že by byl postup požadující osobní souhlas osvojovaného
dítěte v zásadním rozporu se zájmy dítěte, nebo že dítě není schopno posoudit důsledky souhlasu.
Dříve než se osvojované dítě vyjádří, soud ho řádně poučí o účelu, obsahu a důsledcích souhlasu
s osvojením.
Mezinárodní osvojení (tedy osvojení z a do České republiky) zprostředkovává v České republice
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí (dále také jen „ÚMPOD“). Úřad je ústředním orgánem
ve smyslu Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, na jejímž základě se
odehrává proces mezinárodního osvojení. Úřad spolupracuje pouze se zeměmi, které podepsaly
citovanou úmluvu, díky čemuž jsou pro proces mezinárodního osvojení stanoveny jasné záruky.
Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení stanovuje postup při osvojování
dítěte do zahraničí, určuje povinnosti a kompetence jednotlivých institucí, definuje právo dítěte
na přednostní osvojení v zemi svého původu, zaručuje biologickým rodičům anonymitu a zásadně
vylučuje jakékoliv zisky z adopcí. Zároveň nařizuje smluvním státům, aby na svém území určily
jeden ústřední orgán, který bude za osvojení dětí do zahraničí odpovědný. V České republice tuto
funkci plní ÚMPOD.
Osvojení dětí do ciziny a z ciziny neboli mezinárodní osvojení, je možným řešením situace
ohroženého dítěte v případě, že se pro ně nedaří najít náhradní rodinu v zemi původu.
Podle zákona č. 359/1999 Sb., jestliže krajský úřad nezprostředkuje osvojení do 6 kalendářních
měsíců ode dne zařazení dítěte do evidence dětí, zpřístupní údaje z těchto evidencí ÚMPOD.
Krajský úřad takto postupuje pouze tehdy, pokud je ze všech okolností zřejmé, že dítěti nelze
zprostředkovat pěstounskou péči ani osvojení v České republice, nebo nelze předpokládat, že by
v budoucnu mohla převzít dítě do péče osoba dítěti příbuzná nebo jemu blízká. Pokud by se našla
pro dítě rodina v cizině a zároveň se podařilo nalézt rodinu v ČR, je upřednostňována rodina z ČR,
a to právě na základě Úmluvy o právech dítěte.
Podle internetových stránek ÚMPOD představuje hlavní oblast činnosti ÚMPOD zprostředkování
osvojení dítěte s obvyklým pobytem v České republice do zahraničí. Od účinnosti Úmluvy
o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, tj. od roku 2000 ÚMPOD zprostředkoval
více než 600 osvojení dětí ve věku od 1 do 9 let do 14 převážně evropských zemí. Nejčastější
cílovou zemí je Dánsko, Německo, Švédsko a Itálie. Tyto adopce se většinou týkají romských dětí
vhodných k adopci.75
Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě doporučil
České republice, aby vytvořila a realizovala soubor pokynů zpracovaných po konzultaci s odborníky
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TRACHTOVÁ, Zdeňka. Desítky dětí míří každoročně k adopci do ciziny. Češi o ně nemají zájem Zdroj: Idnes.cz
[online]. 2016 [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/adopce-do-zahranici-0oe/domaci.aspx?c=A160701_151136_domaci_zt.
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a občanskou společností zabývajícími se péčí o dítě pro důsledné a objektivní hodnocení vhodnosti
dětí k adopci na celém jeho území.
Podle § 21 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním
rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Tyto děti a osoby může vyhledávat a doporučit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností také obec a pověřené osoby. Obecní úřad obce s rozšířenou působností založí spisovou
dokumentaci o dítěti pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče na základě vyhodnocení
situace dítěte a jeho rodiny a na základě individuálního plánu ochrany dítěte; tuto spisovou
dokumentaci založí obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy po podání návrhu soudu podle
§ 14 odst. 1 písm. a) až f), i) a k)76 nebo pokud bylo jinak zahájeno řízení soudu, které může vést
k odebrání dítěte z péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.
Z nynější právní úpravy vyplývá, že zprostředkování osvojení (resp. pěstounství) provádí obecní
úřad obce s rozšířenou působností pro všechny děti, které to potřebují. Změna právní úpravy
nastala přijetím zákona č. 401/2012 Sb., s účinností od 1. ledna 2013. Do té doby zákon hovořil
o „dětech vhodných k adopci“. V současné době tak již není prostor k posuzování, zda je dítě více
či méně „vhodné“ k adopci či svěření do pěstounské péče, což v minulosti vedlo
např. ke znevýhodňování dětí se zdravotním postižením, které byly posuzovány jako „nevhodné“.77
Článek 22 - Dítě uprchlík
Mezinárodní úprava:
- Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků78
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – čl. 8
- Rada Evropy, Výbor ministrů (2010), Pokyny o justici vstřícné k dětem – bod 22
- Smlouva o fungování Evropské unie, články 21, 67, 73 a 79 odst. 2 písm. a)
- Listina základních práv Evropské unie, článek 45 (volný pohyb)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/33/EU, kterou se stanoví normy
pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/115/ES o společných normách a postupech
v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání
a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) – čl. 25 odst. 2

76

Obecní úřad obce s rozšířenou působností podává za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem návrh
soudu.
a) na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte,
b) na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti anebo omezení nebo pozastavení jejího výkonu,
c) na nařízení ústavní výchovy,
d) na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,
e) na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření
a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení,
f) na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení,
i) na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče,
k) na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče
rodičovské odpovědnosti.
77
Stanovisko Veřejného ochránce práv k rovnému zacházení s dětmi při zařazování do evidence náhradní rodinné
péče, spis. zn. 1825/2010/VOP/AHŘ. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/11110/Stanoviskoochrance.pdf.
78
Sdělení č. 208/1993 Sb.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy
pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané
státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských
států (přepracované znění)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/95/EU o normách, které musí splňovat státní
příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní
ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou
ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracované znění)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich
rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně
nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS,
73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství
o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) - příloha VII
bod 6
Směrnice Rady č. 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny
Směrnice Rady č. 2001/55/ES o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany
v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi
členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho
plynoucími
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla
pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí
Rady 2001/220/SVV – čl. 8

Evropská unie má sdílenou pravomoc vydávat právní předpisy v oblasti migrace a azylu. Kromě
práv, která dětem zaručuje 24 Listiny základních práv EU, se články 18 a 19 listiny zabývají právem
na azyl a ochranou v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání. Evropská unie také věnuje
pozornost zvláštním potřebám dětí bez doprovodu, včetně aspektů, jako jsou zákonné
opatrovnictví, zákonné zastoupení, posuzování věku, vyhledávání rodinných příslušníků, sloučení
rodiny, azylové řízení, zajištění a vyhoštění, jakož i aspektů, které se týkají životních podmínek dětí,
včetně ubytování, zdravotní péče, vzdělávání a odborné přípravy, náboženství, kulturních norem
a hodnot, odpočinku a volného času, sociální interakce a zkušeností s rasismem.
V rámci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod na tuto oblast dopadá zejména
o článek 3 (ochrana proti nelidskému a ponižujícímu zacházení), článek 5 (odnětí svobody) a článek
8 (právo na respektování soukromého a rodinného života), a to samostatně nebo ve spojení
s článkem 14 (zákaz diskriminace). Tato ustanovení se využívají k podpoře práv dětí migrantů, dětí
z řad uprchlíků, dětí žádajících o azyl a jejich rodinných příslušníků na sloučení rodiny, přístup
ke spravedlnosti a nepřerušený pobyt v hostitelském státě.79
Za hlavní nástroj mezinárodní ochrany uprchlíků se všeobecně považuje Úmluva OSN o právním
postavení uprchlíků společně se svým protokolem z roku 1967.
Český právní řád
- zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

79

Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte [online]. Belgie: Agentura Evropské unie pro základní práva a Rada
Evropy, 2015 [cit. 2016-12-20]. ISBN 978-92-871-9913-3. Dostupné z:
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_CES.pdf.
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zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů
zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě doporučil
České republice následující:
„64. Výbor opakuje své předchozí doporučení (CRC/C/15/Add.201) smluvní straně, aby vyloučila
jakoukoli formu detence žadatelů o azyl mladších 18 let. Výbor dále doporučuje smluvní straně, aby
před detencí zvážila veškeré možné alternativy detence, včetně bezpodmínečného propuštění,
přičemž zdůrazňuje, že by tento přístup neměl být omezen na osamocené nebo nedoprovázené
nezletilé osoby, nýbrž rozšířen na všechny případy týkající se dětí. V této souvislosti Výbor
upozorňuje na Revidované pokyny UNHRCR o platných kritériích a normách pro zajištění žadatelů
o azyl (z 26. února 1999).
66.
Výbor doporučuje smluvní straně, aby vyčlenila nezbytné finanční, technické a lidské zdroje
pro zajištění speciálních jazykových programů pro děti uprchlíků nebo žadatelů o azyl, aby se mohly
připravit na vstup do hlavního vzdělávacího systému. V této souvislosti Výbor dále zdůrazňuje
důležitost zohlednění věku, úrovně vzdělání a potřeb těchto dětí. Výbor se rovněž dovolává
školského zákona č. 561/2004 Sb., který na školách požaduje, aby zajistily doplňkovou pomoc
pro děti uprchlíků v souladu s individuálními vzdělávacími plány za účelem prevence předčasného
odchodu ze školy a naplnění konkrétních vzdělávacích potřeb.“
Vzdělávání
Podle školského zákona mají všichni cizinci přístup ke vzdělávání za stejných podmínek jako občané
České republiky. K přijetí do základní školy nemusejí předkládat oprávnění k pobytu na našem
území. Mají i právo na školní stravování a zájmové vzdělávání poskytované ve školském zařízení.
Základní školu mohou navštěvovat nejdéle do konce školního roku, v němž dosáhnou
sedmnáctého roku věku.
Dětem žadatelů o azyl nebo dětem azylantů (osob, jimž byl v České republice udělen azyl)
zabezpečují základní školy jazykovou přípravu nezbytnou k jejich úspěšnému začlenění do
výchovně vzdělávacího procesu na českých školách. Tyto děti jsou totiž jednou skupinou žáků
zařazenou mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 školského zákona), a tak mají
podle tohoto ustanovení školského zákona právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody
odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které
toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Školy
si mohou přímo pro práci se žáky-azylanty požádat o asistenta pedagoga. Azylanti a žadatelé
o mezinárodní ochranu mají také nárok na bezplatnou základní jazykovou přípravu, která se
realizuje ve „vyrovnávacích třídách“.
Detence žadatelů o azyl
Na základě § 1 odst. 3 a 4 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších
předpisů, má tento oprávnění provádět systematické návštěvy míst (zařízení), ve kterých se
nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku
závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým,
nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. Takovými
zařízeními jsou také zařízení pro zajištění cizinců a azylová přijímací střediska.
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Důvody, na základě kterých může být cizince zajištěn, stejně jako podmínky výkonu zajištění
v zařízení pro zajištění cizinců jsou upraveny zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky
pro fungování azylových přijímacích středisek a právní titul, na základě kterého lze žadatele
o mezinárodní ochranu omezit na osobní svobodě, jsou uvedeny v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu,
ve znění pozdějších předpisů.
Azylová přijímací střediska slouží k detenci žadatelů o mezinárodní ochranu po dobu nutnou
k provedení základních vstupních procedur (např. zjištění totožnosti, provedení lékařského
vyšetření). V zařízení pro zajištění cizinců jsou cizinci zajištěni zejména za účelem realizace
správního vyhoštění či administrativního předání orgánům cizího státu.
Veřejná ochránkyně provedla návštěvu Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová dne 31. srpna
2015 a 3. října 2015. Tyto systematické návštěvy byly vyhodnoceny ve zprávě sp. zn.:
24/2015/NZ/OV, ze dne 13. října 2015. Veřejná ochránkyně práv při své návštěvě v srpnu 2015
zjistila, že rodiče se kvůli špíně a průjmovým onemocněním bojí své děti umývat ve společných
koupelnách a bojí se využívat společných toalet; sunar pro děti byl nahrazován polotučným
mlékem; nebylo kde uskladnit tzv. svačinky; dětem chybělo oblečení a boty; nebylo k dispozici
dostatečné množství plen; nebyly k dispozici hrnky; i velmi malým dětem byla vydávána
kvalitativně stejná strava jako dospělým, pouze obohacená o tzv. svačinky (např. 0,5 l polotučného
mléka); děti se báli policistů a pracovníků soukromé bezpečnostní agentury. Děti neměly přístup
na hřiště s prolézačkami a byly rovněž shledány nedostatky v aktivitách dostupných pro děti.
Veřejná ochránkyně práv při své návštěvě v říjnu 2015 zjistila, že zařízení zohledňuje její dřívější
doporučení a vyvíjí snahu o zmírnění negativních dopadů podmínek pro pobyt dětí v zařízení
(přístup skupinek dětí do herny apod.). Veřejná ochránkyně práv ocenila zejména nasazení
pracovníků, kteří se dětem věnují. Situaci přesto vyhodnotila jako neuspokojivou. Děti jsou
ubytovány v zařízení s vězeňským režimem s jeho atributy (sčítání osob, přítomnost
uniformovaných složek), mnoho dětí, i velmi malých, nemá jiné boty, než žabky, či tzv. kroxy. Není
možné prát dětské oblečení v pračce. O víkendu nejsou pro děti k dispozici žádné aktivity.
Ministr vnitra se k těmto zjištěním vyjádřil ve svém dopise z 16. října 2015 čj. MV-153034-2/OAM2015 tak, že i nadále budou přijímána vhodná opatření, která pro cizince s dětmi vytvoří
komfortnější podmínky. Pro děti jsou zajišťovány adekvátní a specifické hygienické potřeby
i strava. Např. ale na bezpečnostní prvky a přítomnost bezpečnostní služby nelze rezignovat.80
Článek 23 - Děti se zdravotním postižením
Mezinárodní úprava:
Úmluvy upravující diskriminaci (viz čl. 2)
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením – zejména čl. 16
Související doporučení Rady Evropy:



80

Výbor ministrů (2005), Doporučení Rec (2005) 5 Výboru ministrů členským státům
o právech dětí žijících v residenčních institucích, 16. března 2005.
Výbor ministrů (2005), Usnesení ResAP (2005) 1 o ochraně dospělých a dětí se zdravotním
postižením proti zneužití, 2. února 2005.

Celé vyjádření je k dispozici zde:
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Zarizeni_pro_cizince/2015-vyjadreniministra-vnitra.pdf.
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Výbor ministrů (2010), Doporučení CM/Rec (2010) 2 Výboru ministrů členským státům
o ldeinstitucionalizaci a životě v komunitě dětí se zdravotním postižením, 3. února 2010.
Výbor ministrů (2009), Doporučení CM/Rec (2009) 10 Výboru ministrů členským státům
o integrovaných národních strategiích k ochraně dětí před násilím, 18. listopadu 2009.
Výbor ministrů (2010), Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné dětem,
17. listopadu 2010.
Výbor ministrů (2011), Doporučení CM/Rec (2011) 12 Výboru ministrů členským státům
o dětských právech a sociálních službách vstřícných k dětem a rodinám, 16. listopadu 2011.
Rada Evropy, komisař pro lidská Práva (2012), CommDH/IssuePaper (2012) 3, Právo osob
se zdravotním postižením žít nezávisle a být začleněni do komunity, 12. března 2012.
Výbor ministrů (2012), Doporučení CM/Rec (2012) 2 Výboru ministrů členským státům
o participaci dětí a mládeže ve věku do 18 let, 28. března 2012.
Výbor ministrů (2012), Doporučení CM/Rec (2012) 6 Výboru ministrů členským státům
o ochraně a podpoře práv žen a dívek se zdravotním postižením, 13. června 2012.
Výbor ministrů (2013), Doporučení CM/Rec (2013) 2 Výboru ministrů členským státům
o zajištění plného začlenění dětí a mladých lidí se zdravotním postižením do společnosti,
16. října 2013.

Český právní řád
Předpisy upravující diskriminaci
- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (§§ 16 a násl., 40 a násl., 48) a jeho prováděcí vyhlášky,
zejména: vyhláška č. 27/2016. Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáků nadaných a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních
- zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění
pozdějších předpisů
- zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů (zejména § 4)
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Podle UNICEF jsou děti se zdravotním postižením obecně jednou z nejvíce opomíjených a
vyloučených skupin ve společnosti. Denně jsou vystaveny diskriminaci ve formě negativních
postojů, nedostatku vhodných politik a právních předpisů, což je vylučuje z realizace svých práv
na zdravotní péči, vzdělání a dokonce na přežití.81
Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením přijal ve svých Závěrečných doporučeních
k úvodní zprávě o implementaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením82 následující
doporučení:
„Ženy se zdravotním postižením (článek 6)
14. Výbor vyzývá smluvní stranu, aby pro ženy a děti se zdravotním postižením vytvářela programy
a aktivity zahrnující opatření zaměřená na rovnost a pozitivní diskriminaci žen a dětí jak z hlediska
politiky v oblasti zdravotního postižení a rovnosti, tak i vytvoření rámce pro shromažďování údajů
týkajících se boje proti průsečíkové diskriminaci žen a dívek se zdravotním postižením, v souladu
s článkem 31 Úmluvy a s přihlédnutím ke koncepčnímu a metodickému rámci pro ukazatele týkající
81
82

Disabilities: Introduction. UNICEF [online]. [cit. 2016-12-05]. Dostupné z: https://www.unicef.org/disabilities/.
CRPD/C/CZE/CO/1
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se lidských práv (HR/PUB/12/5) a aby posílila provádění přijatých politik k boji proti výše uvedené
diskriminaci.
Děti se zdravotním postižením (článek 7)
16. Výbor vyzývá smluvní stranu, aby upustila od koncepce rezidenční ústavní péče pro chlapce a
dívky se zdravotním postižením a aby zintenzivnila úsilí o rozvoj podpůrných služeb pro chlapce a
dívky se zdravotním postižením a jejich rodiny v místních komunitách, s jasně stanoveným
harmonogramem a konkrétními kritérii pro jejich provedení, která budou účinně a pravidelně
monitorována. Výbor rovněž žádá smluvní stranu, aby přijala ochranná opatření s cílem zabezpečit
právo chlapců a dívek se zdravotním postižením na to, aby s nimi byly projednány všechny
záležitosti, které se jich týkají, a zaručit jim účinnou pomoc s přihlédnutím k jejich zdravotnímu
postižení a věku.“
Členům vlády bylo na základě usnesení vlády ze dne 24. února 2016 č. 163 k Závěrečným
doporučením Výboru Organizace spojených národů pro práva osob se zdravotním postižením
k úvodní zprávě České republiky, uloženo průběžně zajišťovat plnění Závěrečných doporučení, a
to podle určení gesce uvedeného v příloze tohoto usnesení. K doporučením č. 14 a 16 byla určena
gesce shodně ministryni práce a sociálních věcí, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy,
ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.
Politiku státu vůči osobám se zdravotním postižením obecně upravuje Národní plán podpory
rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–202083 schválený
usnesením vlády České republiky ze dne 25. května 2015 č. 385. Národní plán neobsahuje
samostatnou kapitolu věnovanou dětem se zdravotním postižením, nicméně kapitoly jako
„Vzdělávání a školství“ či „Život v rodině“ jsou zaměřeny především na ně.
Procesu transformace sociálních služeb (zejména deinstitucionalizaci) byl věnován projekt
Transformace sociálních služeb realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí.84
Jak mezinárodní, tak unijní a vnitrostátní právní předpisy uznávají právo na ochranu před všemi
formami násilí. Přes tato ochranná opatření, zažívají chlapci a dívky se zdravotním postižením
častěji než jejich vrstevníci násilí, sexuální zneužívání nebo šikanu ve školách, doma nebo
v zařízeních, a to ve všech státech Evropské unie. Takový je závěr studie vypracované Evropskou
agenturou pro základní práva s názvem: Násilí na dětech se zdravotním postižením: legislativa,
politiky a programy v EU85.
Článek 24 – Právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu (Právo na zdraví a
zdravotní služby)
Mezinárodní úprava:
OSN, Výbor pro práva dítěte (2003), Obecný komentář č. 4: Zdraví a vývoj dospívajících
v souvislosti s Úmluvou o právech dítěte86
- OSN, Výbor pro práva dítěte (2013), Obecný komentář č. 15 O právu dítěte na dosažení nejvýše
dosažitelné úrovně zdravotního stavu87
- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením – čl. 25
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 25
-

83

Dokument je dostupný zde: https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-20152020_2.pdf
84
Analýzy k dětem v ústavech a jejich potřebách jsou k dispozici zde:
http://www.trass.cz/index.php/dokumenty/deti-v-ustavech/.
85
Dostupné z: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-violence-against-children-withdisabilities_en.pdf
86
CRC/GC/2003/4
87
CRC/C/GC/15
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Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech - čl. 12
Evropská sociální charta, čl. 11 (právo na ochranu zdraví) a čl. 13 (právo na sociální a lékařskou
pomoc)
Úmluva o ochraně lidských práva a základních svobod, čl. 2 (právo na život) a čl. 8 (právo
na fyzickou nedotknutelnost)
Rada Evropy, Výbor ministrů (2011), Pokyny o zdravotní péči vstřícné k dětem, 21. září 2011.
Úmluva o lidských právech a biomedicíně (Úmluva z Ovieda)88, čl. 6 a 8
Listina základních práv Evropské unie - článek 35 (přístup ke zdravotní péči)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů
Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států,
o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS,
73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS – čl. 24
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví
normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) - článek 21 a násl.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách,
které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli
požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok
na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracované znění), článek 30
(zdravotní péče)

-

-

Český právní řád
- čl. 31 Listiny základních práv a svobod
- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách)
- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
V obecné rovině lze uvést, že Česká republika má vysokou úroveň a kvalitu zdravotní péče o děti.
V oblasti zdraví přijal Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4.
periodické zprávě ČR následující doporučení:
„54. Výbor vyzývá smluvní stranu, aby přijala nezbytná opatření a legislativní úpravy za účelem
zajištění poskytování zdravotní péče dětem cizinců ve stejné kvalitě a na stejné úrovni jako
občanům smluvní strany.
56. Výbor doporučuje smluvní straně, aby:
(a) zvýšila informovanost o výhodách kojení a výlučného kojení do 6 měsíců a umožnil je podporou
poskytování zařízení pro kojení na pracovištích a na veřejných místech;
(b) navrhla Národní kodex marketingu náhrad mateřského mléka, s transparentními předpisy
týkajícími se jeho realizace a dohledu;
(c) vyškolila zdravotní personál a učinil jej citlivým na důležitost ochrany, propagace a podpory
kojení.
58. Výbor doporučuje smluvní straně, aby s přihlédnutím k obecnému komentáři Výboru č. 4 (2003)
ke zdraví dospívající mládeže:

88

Sdělení MZV č. 96/2001 Sb.m.s.
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(a) zvýšila úsilí o vzdělávání dospívající mládeže v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, jakož
i dostupnost antikoncepce za účelem snížení počtu těhotenství mladistvých a aby vytvořila
programy přístupné pro děti za účelem pomoci mladým matkám a jejich dětem;
(b) přijala další opatření za účelem řešení vysokého počtu sebevražd dospívající mládeže, včetně
přidělení přiměřených lidských, technických a finančních zdrojů na podporu rozvoje důvěrného
poradenství, péče a rehabilitačních zařízení citlivých na problémy mládeže;
(c) systematicky shromažďovala informace o spotřebě alkoholu a tabákových výrobků mezi dětmi;
(d) přijala opatření nezbytná pro efektivní vymáhání zákazu prodeje těchto výrobků dětem; v této
souvislosti Výbor doporučuje smluvní straně, aby zvážila zákaz propagace alkoholu a tabákových
výrobků v médiích anebo informačních zdrojích, jež jsou běžně přístupné dětem.“
V České republice jsou zdravotní služby poskytovány převážně na základě povinného veřejného
zdravotního pojištění.
Do systému veřejného zdravotního pojištění jsou zahrnuti:
- všichni občané, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, a jejich nezletilé děti,
- osoby s trvalým pobytem v ČR
- cizinec ze zemí mimo EU/EHP/Švýcarsko bez trvalého pobytu může být na území ČR
účasten veřejného zdravotního pojištění podle zákona jako zaměstnanec zaměstnavatele,
který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR, případně splní-li kritéria zakotvená
v evropských nařízení (např. je nezaopatřeným rodinným příslušníkem živitele pojištěného
podle nařízení v českém systému veřejného zdravotního pojištění), případně je občanem
jednoho ze států, se kterými má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním
zabezpečení, která upravuje i oblast zdravotního pojištění
- cizinec z EU, EHP a Švýcarska bez trvalého pobytu v ČR může být účasten českého
veřejného zdravotního pojištění opět jak ze zákona z titulu zaměstnání, tak na základě
evropských nařízení (např. jako OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost pouze
na území ČR, nezaopatření rodinní příslušníci osoby z EU, která v ČR pracuje,
ve výjimečných případech pak i ekonomicky neaktivní osoby, které dostatečným způsobem
prokážou faktické bydliště a těžiště svých zájmů v ČR, aj.).
- azylanti po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu,
- děti, narozené azylantkám po dobu než bude rozhodnuto o azylu nebo jiném druhu pobytu
dítěte,
- cizinci svěření do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, je-li alespoň jedna
fyzická osoba, jíž je cizinec svěřen, přihlášena k trvalém pobytu na území ČR nebo se
na území ČR nachází ústav, ve kterém je dítě umístěno,
- děti cizinců od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o povolení pobytu, jde-li
o děti rodičů, kteří mají povolen trvalý pobyt a podají v zákonem stanové lhůtě žádost
o udělení povolení k pobytu dítěte,
- cizinci požívající dočasné ochrany,
- cizinci, kteří obdrželi rozhodnutí o neudělení azylu, ve kterém byla vyslovena překážka
pro vycestování podle zákona o azylu; takovému cizinci udělí Policie vízum k pobytu do 90
dnů, které cizince opravňuje k pobytu na území po dobu 15 pracovních dnů ode dne
udělení víza,
- cizinci, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
v případech uvedených v § 32 odst. 2 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
(např. pokud vycestování brání překážka na jeho vůli nezávislá); dobu platnosti víza stanoví
Policie na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na dobu 1 roku,
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cizinci, kterým bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu,
pokud jejich pobyt na území bude delší než 1 rok a trvají-li důvody, pro které bylo uděleno
vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území.

Odlišná situace je však v oblasti zdravotního pojištění dětí či manželek cizinců, studentů nebo
podnikatelů ze zemí mimo EU, kteří zde trvalý pobyt nemají. Ti si v současné době mohou uzavřít
komerční zdravotní pojištění, které je ale nákladnější a péče je hrazena v menším rozsahu.
Pojišťovny zároveň nemají zákonnou povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, proto cizinci, kteří již
jsou nemocní (zejména novorozené děti se zdravotními komplikacemi či vrozenou vadou), nemají
možnost zdravotní pojištění vůbec získat. Této problematice se dlouhodobě věnuje Rada vlády
pro lidská práva a Veřejná ochránkyně práv.
Veřejná ochránkyně práv v roce 2014 doporučila Poslanecké sněmovně, aby požádala vládu
o předložení novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.), kterou by
do systému veřejného zdravotního pojištění byly po určité době pobytu zařazeny následující
kategorie dlouhodobě pobývajících cizinců:
- osoby samostatně výdělečně činné,
- rodinní příslušníci občanů České republiky, cizinců s trvalým pobytem a cizinců, kteří jsou
v České republice výdělečně činní, a
- cizinci, kteří ukončili výdělečnou činnost, jsou však příjemci dávek nemocenského pojištění
nebo rodičovského příspěvku.
V roce 2015 ochránkyně své doporučení zopakovala. Rada vlády pro lidská práva předložila vládě
již dva podněty v obdobném duchu.89
Vláda na svém zasedání dne 23. května 2016 neschválila novely cizineckého zákona a zákona
o veřejném zdravotním pojištění. Mluvčí kabinetu Martin Ayrer ČTK sdělil, že žádné ministerstvo
nedostalo v souvislosti se tímto rozhodnutím úkol dál se změnou v pojištěním cizinců zabývat.
Současná vláda se tak už ve věci zřejmě nebude angažovat90.
Článek 25 - Pravidelné hodnocení umístění do náhradního zařízení
Mezinárodní úprava:
Pravidelná kontrola všech osob zbavených osobní svobody (ať už z jakéhokoliv důvodu) je
nezbytnou podmínkou pro ochranu důstojnosti člověka. Závazek chránit důstojnost člověka a
zákaz mučení a krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání jsou obsahem
následujících mezinárodních smluv:
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech – čl. 2, 7 a 10
- Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání91
– čl. 2
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – čl. 3
- Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání92

89

Podnět Rady vlády pro lidská práva ke zdravotnímu pojištění cizinců legálně pobývajících na území České republiky
po dobu delší 90 dní, ze dne 26. února 2009 a podnět ke zdravotnímu pojištění cizinců legálně pobývajících na území
České republiky po dobu delší 90 dní ze dne 7. října 2013.
90
Vláda nebude měnit pravidla zdravotního pojištění cizinců. Zdravotnický deník [online]. [cit. 2016-12-15].
Dostupné z: http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/05/vlada-nebude-menit-pravidla-zdravotniho-pojisteni-cizincu/.
91
Vyhláška č. 143/1988 Sb.
92
Sdělení č. 9/1996 Sb.
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Český právní řád:
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (§ 29)
- zákon č. 89/2012. Sb. občanský zákoník, (§ 973)
- zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv (§ 1)
Podle § 29 zákona č. 359/1999 Sb. sleduje obecní úřad obce s rozšířenou působností dodržování
práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, v domovech
pro osoby se zdravotním postižením a v dětských domovech pro děti do 3 let věku a v obdobných
ústavech (zařízeních), umožňují-li zvláštní právní předpisy, aby byly zřízeny právnickými nebo
fyzickými osobami, (dále jen "ústavní zařízení"). Tento výčet je demonstrativní. Ústavem je tedy
třeba rozumět jakékoli pobytové zařízení poskytující dětem plné přímé zaopatření, péči a výchovu,
nahrazující péči rodičů, jednoduše řečeno: cizí péči, za niž odpovídá právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba, nikoli pečující fyzická osoba93.
Pověřený zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou působností sleduje zejména rozvoj
duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení,
zjišťuje, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a jejich rodiči. Obecní úřad obce s rozšířenou působností
působí k tomu, aby byli v ústavním zařízení sourozenci umístěni společně.
Zaměstnanci obce s rozšířenou působností je uložena povinnost navštěvovat tyto ústavy v daných
intervalech. Zaměstnanec obce s rozšířenou působností je oprávněn hovořit s dítětem
bez přítomnosti dalších osob, zejména zaměstnanců ústavního zařízení, a má právo nahlížet
do dokumentace, kterou ústavní zařízení o dítěti vede. Zjistí-li zaměstnanec obce s rozšířenou
působností zařazený do obecního úřadu, že ústavní zařízení porušilo povinnosti vyplývající z tohoto
zákona nebo zvláštních právních předpisů, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a zřizovateli tohoto ústavního zařízení, popřípadě
orgánu, který je zřizovateli nadřízen, a soudu, který nařídil ústavní výchovu nebo uložil ochrannou
výchovu.
Podle § 973 občanského zákoníku, je soud povinen přezkoumávat všechna svá rozhodnutí
o nařízení ústavní péče, tj. jak rozhodnutí o ústavní výchově, tak rozhodnutí o umístění dítěte
do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to z hlediska odůvodněnosti trvání kolektivní
výchovy dítěte každé tři měsíce. Kromě důvodů, které k nařízení ústavní péče vedly, je soud
povinen rovněž každých šest měsíců zjišťovat, zda není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou
péči, a to kteroukoli možnou formou, možným způsobem (osobně pečující poručník, pečující
osoba, pěstoun).
Za tím účelem si soud vyžádá zprávy příslušného orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, opatří vyjádření názoru dítěte, je-li dítě schopno si jej vytvořit a sdělit poté, co jej
soud, s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost, řádně poučí, a vyzve rodiče dítěte k vyjádření
jejich stanoviska.
Veřejný ochránce práv provádí dle § 1 odst. 3 systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo
mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti
na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským,
ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. Tato působnost se vztahuje
na
a) zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova,
ochranné léčení anebo zabezpečovací detence,
b) další místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí,
zejména policejní cely, zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení,
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Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN
978-80-7478-727-0. J. Švestka, J. Dvořák, J. Fiala, M. Zuklínová
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c) místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti
na poskytované péči, zejména zařízení sociálních služeb a jiná zařízení poskytující obdobnou péči,
zdravotnická zařízení a zařízení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen "zařízení").
V roce 2011 vydal Veřejný ochránce práv Zprávu ze systematických návštěv školských zařízení
pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy94. V roce 2013 vydal Zprávu ze systematických
návštěv diagnostických ústavů95 a zdravotnických zařízení poskytující péči ohroženým dětem
do 3 let věku, kojenecké ústavy96.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo Metodický pokyn, kterým se stanoví standardy
kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a
ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči č.j. MSMT-5805/2015. Účelem Standardů
kvality je nastavení a udržení srovnatelné úrovně kvality poskytované péče v jednotlivých
zařízeních napříč celou Českou republikou a zvyšování kvality péče o děti v zařízeních. Definují
základní kritéria kvality péče a zároveň naznačují směr vývoje kvality poskytovaných
služeb. Jsou použitelné pro široké spektrum různých typů ústavních zařízení (dětský domov,
dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav, střediska výchovné péče).
Článek 26 - Právo na sociální zabezpečení
Mezinárodní úprava:
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 22 a 25
- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech – čl. 9 a 11
- Listina základních práv EU – čl. 34
- Evropská sociální charta – čl. 12–14, 16
- Evropský zákoník sociálního zabezpečení97
- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 102 o minimální normě sociálního zabezpečení98
- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 128 o invalidních, starobních a pozůstalostních
dávkách99
Český právní řád:
- Listina základních práv a svobod – čl. 30
- zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení,
rodičovský příspěvek, porodné)
- zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (§52-53 sirotčí důchod)
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (§ 47e a násl. dávky pěstounské péče)
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (příspěvek na péči)
- zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku)
- zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
mimořádná okamžitá pomoc)
Systémy pojištění a dávek, které s oblastí péče o děti, resp. s pomocí a podporou dětí a jejich rodiny
(rodičů) souvisejí, jsou v českém právním řádu upraveny v různých právních předpisech.
94

Dostupné zde: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2012/2012_skolska-zarizeni.pdf
Dostupné zde: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2013/NZ-26_2012-diagnostickeustavy.pdf
96
Dostupné zde: http://www.vterinapote.cz/static/useruploads/files/ombudsman01.pdf
97
Sdělení č. 90/2001 Sb. m. s.
98
Sdělení č. 461/1991 Sb.
99
Sdělení č. 416/1991 Sb.
95
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Státní sociální podpora
V rámci státní sociální podpory se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní
potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální
podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.
Dávky státní sociální podpory související s dětmi jsou tyto:
 přídavek na dítě (poskytovaný v závislosti na příjmu)
 porodné (poskytovaný v závislosti na příjmu)
 příspěvek na bydlení (poskytovaný v závislosti na příjmu)
 rodičovský příspěvek
Orgány státní sociální podpory jsou krajské pobočky Úřadu práce a MPSV.
Za nezaopatřené dítě se pro účely zákona o státní sociální podpoře považuje dítě do skončení
povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost
pro nemoc nebo úraz, anebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou
výdělečnou činnost.
Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě,
které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok
na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Za nezaopatřené dítě nelze však
považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu
třetího stupně.
Pojem nezaopatřené dítě je pojmem existujícím v oblasti práva sociálního zabezpečení, nikoli
v rámci soukromého práva. Z hlediska sociálního zabezpečení je proto chráněna osoba v některých
případech až do 26 let věku, v soukromém právu je nezletilý jen do 18 let.
Příspěvek na péči
Příspěvek na péči se poskytuje podle zákona o sociálních službách osobám závislým na pomoci jiné
fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem
pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek
se hradí ze státního rozpočtu. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních
životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba
blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, nebo dětský domov anebo
speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
Nárok na příspěvek na péči nemá osoba mladšího jednoho roku. Příspěvek na péči pro osoby
mladší 18 let je stanoven ve vyšších sazbách, nežli příspěvek na péči pro osoby starší 18 let.
Dávky pěstounské péče
Dalším typem dávek, které jsou spojeny s dětmi či rodinou, jsou dávky pěstounské péče.
Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče
na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky
pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a
další náklady spojené s touto péčí. Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další
dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma
sociálního příplatku.
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Příspěvek na úhradu potřeb dítěte představuje nárok dítěte svěřeného do pěstounské péče.
Příspěvek se poskytuje do dosažení zletilosti dítěte nebo nejdéle do 26 let, jestliže jde
o nezaopatřené dítě, které žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti
jeho pěstounem.
Výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,3násobek životního minima dítěte.
V případě zdravotně postiženého dítěte se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte,
zvyšuje podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby a činí 2,35 u dítěte ve stupni I, 2,90 u dítěte
ve stupni II a 3,10 u dítěte ve stupni III nebo IV. Výše příspěvku pro zaopatřené nezletilé dítě se
stanoví jako součin částky životního minima dítěte a koeficientu 1,40.
Sirotčí důchod
Sirotčí důchod je druh pozůstalostního důchodu, na který má nárok, za podmínek stanovených
zákonem, nezaopatřené dítě, a to jak nezletilé, tak i zletilé, mladší 26 let. Sirotčí důchod se skládá
ze základní a procentní výměry. Základní výměra, stejná pro všechny důchody, v roce 2016 činí
2 440 Kč měsíčně. Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního
důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok
zemřelý v době smrti.
Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li rodič či osvojitel dítěte nebo osoba, která
převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte
do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů, jestliže rodič nebo uvedená osoba byli
poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby
pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli
následkem pracovního úrazu. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se
pro tyto účely považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění.
Osiřelé nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů. Nárok na sirotčí důchod
nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením.
Další dávky
Další dávky, na které může dítěti vzniknout nárok, zahrnují dávky pro osoby se zdravotním
postižením a dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi.
S právem dítěte na sociální zabezpečení úzce souvisí i následující článek, který zakotvuje právo
dítěte na životní úroveň nezbytnou po jeho rozvoj. K problematickým otázkám v této oblasti tedy
viz čl. 27.
Článek 27 – Právo na životní úroveň nezbytnou pro rozvoj dítěte
Mezinárodní úprava:
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 25
- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech – čl. 11
- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením – čl. 28
Český právní řád:
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 690, 691 odst. 2, 910, 915 odst. 1, 920)
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 196 Zanedbání povinné výživy)
Podle § 915 odst. 1 občanského zákoníku má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní
úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Podle § 690
občanského zákoníku přispívá každý z manželů na potřeby života rodiny a potřeby rodinné
domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní
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úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Poskytování majetkových plnění má stejný
význam jako osobní péče o rodinu a její členy.
Soud stanovuje výživné v případě, že jeden nebo oba rodiče neplní dobrovolně svou vyživovací
povinnost nebo soud rozhoduje o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů. Při hodnocení
schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez
důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu,
popř. zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Soud přihlédne také k tomu, zda povinný
o dítě osobně pečuje a k míře, v jaké tak činí, případně se přihlédne i k péči o rodinnou domácnost.
Rozsah vyživovací povinnosti je kromě podmínek na straně povinného rodiče určován také
majetkovými poměry a odůvodněnými potřebami dítěte, které závisí zejména na jeho věku a
zdravotním stavu. Dále se přihlíží k tomu, jakým způsobem se dítě připravuje na své budoucí
povolání, k mimoškolním aktivitám, ke koníčkům apod. Platí však, že životní úroveň dítěte má být
shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko zásadně předchází hledisku odůvodněných potřeb
dítěte.
V případech hodných zvláštního zřetele (povinný rodič má pouze sezónní příjmy, značně riskantní
podnikání apod.) může soud rozhodnout o povinnosti složit peněžní částku (zálohu) na výživné
splatné v budoucnosti. Soud pak učiní další opatření, aby z této zálohy byly dítěti vypláceny
jednotlivé splátky odpovídající měsíčnímu výživnému. Na složenou zálohu se hledí jako na majetek
povinného a poskytnuté výživné přechází do vlastnictví dítěte až postupně k jednotlivým dnům
splatnosti výživného.
V současné době neexistují závazné tabulky pro určení výše výživného, ani pevně stanovená
valorizace již přiznaného výživného. Existuje ovšem doporučující tabulka, která není závazná, jedná
se o pouhou metodickou pomůcku, kde je výše výživného stanovena jako procentuální rozmezí
z měsíčního čistého příjmu povinného rodiče. Soud při rozhodování o výši výživného přihlíží vždy
k okolnostem daného případu, mimo jiné zejména k počtu vyživovaných dětí.
Tabulka Ministerstva spravedlnosti:
Kategorie
1.
2.
3.
4.
5.

Věk dítěte
0 - 5 let
6 - 9 let
10 - 14 let
15 - 17 let
18 a více let

Díl z platu připadající na výživné
11 - 15 %
13 - 17 %
15 - 19 %
16 - 22 %
19 - 25 %

V České republice se vyskytuje problém hmotného zaopatření dětí, které vyrůstají v neúplných
rodinách, kde jeden nepečující rodič neplní svou vyživovací povinnost buď vůbec, nebo
v dostatečné míře. Řešením mělo být (podle programového prohlášení vlády) přijetí zákonné
úpravy řešící zálohované výživné.
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K problematice zajištění hmotného zaopatření dětí z neúplných rodin přijal Výbor pro práva dítěte
Rady vlády České republiky pro lidská práva dne 12. října 2016 následující usnesení100:
„Výbor pro práva dítěte doporučuje, aby byl předložen návrh zákona, řešícího situaci zaopatření
dětí z tzv. neúplných rodin, založený na těchto zásadách:
1. nediskriminační přístup vycházející na prvním místě z potřeb dítěte;
2. částečné zajištění potřeb dítěte formou nepojistné dávky, zohledňující skutečné potřeby dítěte,
a to podstatnější valorizací přídavku na dítě ze systému státní sociální podpory na úroveň výše
obvyklého výživného (od cca 2,2 do 3 tis. Kč dle věku dítěte);
3. snížení prahu dostupnosti této dávky zvýšením hranice rozhodného příjmu v rodině z nynějšího
součinu částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 např. na koeficient 3,0;
4. vyloučení zápočtu této dávky z rozhodného příjmu pro vznik nároku na jiné příjmově testované
sociální dávky.“
Výbor pro práva dítěte v odůvodnění svého usnesení mimo jiné uvedl, že čistá forma „zálohování
výživného dětem“ není systémovým řešením, neboť by přijetím takové úpravy byly rovněž
zásadním způsobem znevýhodněny děti, v jejichž případě nemůže být výživné nepečujícího rodiče
nebo prarodiče vůbec stanoveno (rodič nebo prarodič zemřel; rodič, zde otec, nebyl zjištěn; nemá
žádné příjmy apod.), nebo nemůže být stanoveno v odpovídající výši (rodič nebo prarodič nemá
dostatečné příjmy). Jako nejvhodnější jak z praktického hlediska, tak i ze systémového hlediska se
Výboru pro práva dítěte jeví způsob řešení situace těchto dětí zásadní valorizací přídavku na dítě.
Při hodnocení 3. a 4. zprávy ČR o implementaci Úmluvy vytkl Výbor pro práva dítěte České
republice, že nemá právní předpisy zajišťující sociální bydlení a byl znepokojen tím, že to je hlavní
faktor podílející se na sociálním vyloučení anebo umisťování dětí do ústavní péče, zvláště dětí
z finančně znevýhodněných skupin. Kromě toho Výbor vzal na vědomí, že ačkoli má Česká
republika systém sociálních dávek, tyto dávky nezajišťují dostatečné řešení pro velký počet rodin
s dětmi, jež postrádají přiměřené bydlení.
Výbor pro práva dítěte proto České republice doporučil, aby zvážila vytvoření a zavedení systému
poskytování přiměřeného bydlení osobám ve finančně anebo sociálně znevýhodněné situaci
s cílem zajistit mj. přístup dětí k přiměřeným životním podmínkám v rodinném prostředí.
Otázku umisťování dětí do ústavní výchovy z finančních důvodu nyní výslovně zakazuje § 971 odst.
3 občanského zákoníku, který stanoví, že: „Nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry
rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, nemohou být samy o sobě důvodem
pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově, jestliže jsou jinak rodiče způsobilí zabezpečit řádnou
výchovu dítěte a plnění dalších povinností vyplývajících z jejich rodičovské odpovědnosti“.
Problematika zákonné úpravy sociálního bydlení je dlouhodobým tématem, kterému se věnuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Předložením Návrhu koncepčního řešení problematiky
sociálního bydlení v České republice bylo usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2014
č. 153 pověřeno právě MPSV. Koncepce sociálního bydlení České republiky na léta 2015 až 2025
byla schválena vládou dne 12. října 2015 usnesením č. 810. Na základě této koncepce by měl být
vypracován a předložen zákon o sociálním bydlení. Návrh zákona byl dne 27. září 2016 rozeslán
do mezirezortního připomínkového řízení, s termínem do 19. října 2016. Zákon zatím nebyl
zařazen na program jednání vlády.
Co se týče životní úrovně dětí v České republice, zveřejnil UNICEF dne 14. dubna 2016 Studii
Innocenti Report Card 13 s podtitulem Fairness for Children („spravedlnost pro děti“), která přináší
přehled rozdílů v životní úrovni dětí v 41 členských zemích Evropské unie a Organizace
pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), včetně České republiky, ve čtyřech klíčových
100

Celý text usnesení je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedanivyboru/vybor-prijal-usneseni-zalohovane-vyzivne-nestaci--je-nutne-zvysit-pridavek-na-dite-149889/
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oblastech životní úrovně dětí: příjem, vzdělání, zdraví a spokojenost s vlastním životem. Souhrnná
data tak poskytují celkový obraz životní úrovně dětí v dané zemi ve vztahu k ostatním vyspělým
zemím světa. Studie pracuje s daty shromážděnými k přelomu let 2013/2014 v rámci šetření EU a
OECD. Ve třech ze čtyř analyzovaných oblastí (příjem, vzdělání a zdraví) se Česká republika umístila
v první třetině všech zúčastněných zemí, pouze ve spokojenosti dětí s kvalitou vlastního života byl
rozdíl mezi průměrem dětské populace a dětmi z nejchudší vrstvy (tj. 10 % populace s nejnižšími
příjmy) druhý nejvyšší ze všech zkoumaných zemí.101
Článek 28 - Právo na vzdělání
Mezinárodní úprava:
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 26
- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech – čl. 13
- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením – čl. 24
- Protokol č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod - článek 2 (právo
na vzdělání)
- Další dokumenty Rady Evropy zahrnují:
 Doporučení CM/Rec(2007)13 Výboru ministrů členským státům pro gender
mainstreaming ve vzdělávacím procesu
 Doporučení CM/Rec(2008)5 Výboru ministrů členským státům pro politiku pro Rómy
a/nebo kočovníky v Evropě
 Doporučení č. R (2000) 4 Výboru ministrů členských států o vzdělávání
romských/cikánských dětí v Evropě
-

Evropská sociální charta – čl. 10
Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, čl. 12 odst. 3 a článek 14
Listina základních práv EU – čl. 14
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU o normách, které musí splňovat státní
příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní
ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou
ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany – čl. 27
- Směrnice Rady 2004/114/ES o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za
účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby
Český právní řád:
- Listina základních práv a svobod – čl. 33
- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a jeho prováděcí vyhlášky
- zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
- záklon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským
zařízením
- zákon č. 189/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
Výbor pro práva dítěte se při hodnocení 3. a 4. zprávy ČR o implementaci Úmluvy věnoval zejména
segregaci romských žáků v českých školách. Doporučil proto České republice, aby zajistila
skutečnou integraci romských dětí do hlavního vzdělávacího proudu, aby poskytovala dostatečnou
101

Celá studie je ke stažení na stránkách výzkumného centra UNICEF Innocenti: https://www.unicefirc.org/publications/pdf/RC13_eng.pdf.
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finanční podporu pro děti ze sociálně nebo finančně znevýhodněného prostředí, a aby zabránila
tendenčnímu a systematickému umisťování romských dětí do speciálních škol.
Rovněž Výbor pro práva osob se zdravotním postižením doporučil České republice, aby, aby uvedla
v praxi novelizovaný školský zákon a myšlenku inkluzivního vzdělávání přijala jako základní princip
vzdělávacího systému a aby v souladu s článkem 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním
postižením zajistila přijímání dětí se zdravotním postižením do škol hlavního vzdělávacího proudu.
Výbor vyzval Českou republiku, aby zintenzivnila své úsilí a vyčlenila dostatečné finanční a lidské
zdroje na zajištění přiměřených úprav, které chlapcům a dívkám se zdravotním postižením, včetně
mentálního postižení, autismu a hluchoslepoty, umožní získat kvalitní inkluzivní vzdělání.
Vláda České republiky na uvedené problémy reagovala přijetím novely školského zákona a přijetím
Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2016–2015 (viz čl. 2 - Diskriminace).
Veřejná ochránkyně práv vydala dne 13. ledna 2016 Doporučení Veřejné ochránkyně práv
k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce,
sp. zn. 82/2015/DIS/BN102. Doporučení obsahuje návod pro rozhodování o žádostech o přijetí
dítěte k základnímu vzdělávání pro ředitele škol, tak aby nedocházelo k diskriminaci.
Antidiskriminační zákon se vztahuje jak na přístup ke vzdělání, tak jeho poskytování. Zakazuje
diskriminaci na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku,
zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Výčet chráněných důvodů
v antidiskriminačním zákoně je uzavřený (konečný). Pokud dojde v přístupu ke vzdělání
k diskriminaci (např. z důvodu národnosti či zdravotního postižení), může se osoba bránit u soudu
a žádat, aby škola upustila od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu
a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění (např. omluva). Může též požadovat náhradu
nemajetkové újmy v penězích.
Článek 29 – Cíle výchovy dítěte
Mezinárodní úprava
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 26
- Mezinárodní pakt o hospodářských a sociálních a kulturních právech – čl. 12
- Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod – čl. 2
Český právní řád
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 858)
- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (§ 1, 2 odst. 2)
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 201 – ohrožování výchovy dítěte)
Povinnost a právo rodičů dítěte vychovávat a rozvíjet své děti je stanovena v § 858 občanském
zákoníku, který má následující znění: „Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů,
která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a
mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a
vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením
dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti
může změnit jen soud.“
102

Text doporučení je k dispozici zde:
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-zapisy-do-ZS_82-15-DISBN.pdf
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Co se týče vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví § 2 odst. 2 školského zákona, že:
„(2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními
a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti,
získávání informací a učení se v průběhu celého života,
b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,
c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod
spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,
d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové
a náboženské identitě každého,
f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel
vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku,
g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale
udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.“
Obecné cíle vzdělávání vyjádřené v § 2 odst. 2 školského zákona by měly sloužit jako závazné
východisko při formulaci všech druhů vzdělávacích programů, dlouhodobých záměrů rozvoje
vzdělávací soustavy a rovněž jako interpretační pravidlo školského zákona pro činnost škol i České
školní inspekce103.
Trest hrozí každému, kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím,
že ho svádí k zahálčivému nebo nemravnému životu, umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný
život, umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným
zavrženíhodným způsobem, nebo závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo
jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a tomu, kdo umožní, byť i
z nedbalosti, dítěti hru na výherním hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které
ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry.
Článek 30 - Děti menšin nebo domorodé populace
Mezinárodní úprava
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech – čl. 27
- Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin104 - zejména čl. 14
- Evropská charta regionálních či menšinových jazyků105
Český právní řád
- Listina základních práv a svobod - články 15, 16, 24, 25
- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (§ 13 a násl.)
- zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
103

KATZOVÁ, Pavla. Školský zákon: komentář. Praha: ASPI, 2008. Komentáře nakladatelství ASPI. ISBN 978-80-7357412-3.
104
Sdělení č. 96/1998 Sb.
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Sdělení č. 15/2007 Sb. m. s.
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zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (§ 2)
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (§ 49)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§29 odst. 2,
117)
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§78)
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (§ 78)
nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací
ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů

Práva dětí (náboženských, etnických, jazykových) menšin jsou v České republice upravena jednak
v Listině základních práv a svobod, a rovněž na úrovni zákonné – zejména ve školském zákoně,
v zákoně o právech příslušníků národnostních menšin a v zákoně o církevních a náboženských
společnostech. Dle přestupkového zákona se přestupku dopustí ten, kdo omezuje nebo
znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, nebo
způsobí jinému újmu (mimo jiné) pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho
etnický původ, jazyk, víru nebo náboženství. Práva národnostních menšin se promítají rovněž
do zákonů upravujících samosprávu.
Školský zákon v § 14 stanoví, že obec, kraj, popřípadě ministerstvo zajišťuje pro příslušníky
národnostních menšin vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních a
středních školách, a to v obcích, v nichž byl v souladu se zvláštním právním předpisem zřízen výbor
pro národnostní menšiny. Tento výbor zřizuje obec, v jejímž územním obvodu žije podle
posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české.
Možnost zřídit příslušnou školu nebo třídu mateřské školy, základní školy, střední školy (a
konzervatoře) s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je ovšem podmíněna také
kvalifikovaným zájmem příslušníků dané národnostní menšiny o takové vzdělávání. Tento
kvalifikovaný zájem je vyjádřen v § 14 odst. 2 a 3 školského zákona106.
Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě
o implementaci Úmluvy v ČR k porušování tohoto článku nevyjádřil. V roce 2015 nicméně Výbor
ministrů Rady Evropy přijal doporučení CM/RecChL(2015)5 k aplikaci Evropské charty regionálních
či menšinových jazyků107. Výbor doporučuje České republice, aby:
1. změnila legislativu upravující výbory pro národnostní menšiny tak, aby nebránila
implementaci Charty v oblasti vzdělávání;
2. zintenzivnila úsilí na podporu informovanosti a tolerance vůči všem regionálním či
menšinovým jazykům a kulturám, které reprezentují, jako nedílné součásti kulturního
106

Třídu mateřské školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 8 dětí
s příslušností k národnostní menšině, třídu základní školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní
menšiny přihlásí nejméně 10 žáků s příslušností k národnostní menšině; mateřskou školu nebo základní školu s jazykem
národnostní menšiny lze zřídit za předpokladu, že všechny třídy budou v průměru naplněny nejméně 12 dětmi nebo
žáky s příslušností k národnostní menšině v jedné třídě.
Třídu příslušného ročníku střední školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně
12 žáků s příslušností k národnostní menšině; střední školu s jazykem národnostní menšiny lze zřídit za předpokladu,
že všechny třídy budou v průměru naplněny nejméně 15 žáky s příslušností k národnostní menšině.
107
Dokument je k dispozici zde:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/CzechCMRec3_en.pdf
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dědictví České republiky, a to jak v obecných osnovách na všech stupních vzdělávání, tak
v médiích;
3. přijala strukturovanou politiku pro ochranu a podporu němčiny a romštiny, a vytvořila
příznivé podmínky pro jejich použití ve veřejném životě;
4. učinila rozhodné kroky ke zpřístupnění výuky němčiny jako menšinového jazyka
ve spolupráci s mluvčími;
5. učinila rozhodné kroky k nabídce výuky romštiny v hlavním vzdělávacím proudu,
ve spolupráci s mluvčími.
Článek 31 - Právo na odpočinek, volný čas a kulturní činnost
Mezinárodní úprava
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 24
- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech – čl. 7
- Listina základních práv EU – čl. 31 (všechny tři dokumenty se vztahují pouze na odpočinek a
volný čas pracovníků)
Český právní řád
- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (§ 109 a násl.)
- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky
- vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
- vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
- vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních
jazykových zkouškách
Podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., začíná vyučování ve škole zpravidla v 8 hodin, nesmí však začínat
dříve než v 7 hodin. Vyučování musí být ukončeno nejpozději do 17 hodin. Žáci mohou mít
v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše
6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví škola s přihlédnutím k charakteru
vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků. Počet vyučovacích hodin týdně
v jednotlivých ročnících a předmětech stanovuje školní vzdělávací program.
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou nejméně desetiminutové. Během dopoledního
vyučování, zpravidla po druhé vyučovací hodině, se zařazuje alespoň jedna přestávka v délce
nejméně 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50 minut.
V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně
5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut.
Při zkracování přestávek ředitel školy přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků.
Neformální a zájmové vzdělávání dětí a mládeže podporuje Odbor mládeže Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. MŠMT vypracovalo Koncepci podpory mládeže na období 2014–2020108.
Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 je základním strategickým dokumentem České
republiky pro realizaci státní politiky mládeže. Návrh tohoto strategického dokumentu byl
projednán vládou České republiky dne 12. května 2014 a schválen usnesením č. 342/2014.
Koncepce obsahuje mimo jiné i následující cíle:
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Celý dokument je k dispozici zde: http://www.msmt.cz/file/33599/.
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SC 3: Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a
neformálním vzdělávání



SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež
k jejímu aktivnímu využití

Opatření k jednotlivým strategickým i dílčím cílům zahrnuje takové činnosti jako je např. podpora
nabídky akcí, které podněcují využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže,
podpora vytváření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže v rámci formálního, zájmového a
neformálního vzdělávání apod. Podpora neformálního vzdělávání (včetně zájmového vzdělávání)
a kvalitní práce s mládeží se v Koncepci objevuje také jako horizontální priorita.
MŠMT poskytuje formou dotací finanční podporu organizacím, které realizují volnočasové aktivity
pro děti a mládež anebo zaměřují svou činnost na podporu a rozvoj nadání.
Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě České
republice v případě tohoto článku žádné pochybení nevytkl. Ani jiné kontrolní orgány systematické
porušování tohoto článku nezjistily.

Článek 32 - Dětská práce
Mezinárodní úprava
- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech – čl. 10 odst. 3
- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitém odstranění nejhorších
forem dětské práce109
- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání110
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – čl. 4
- Evropská sociální charta – čl. 7
- Listina základních práv EU – čl. 5 odst. 2 a 32
- Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků
- Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti
němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV
Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 29
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 35)
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 30, 56a, 77 odst. 5 a 6, 88, 244 a násl., 350 odst. 2)
- zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (§ 15, 17, 18, 28, 30, 31)
- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 121 a násl.)
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 168 – obchodování s lidmi)
Pojem „dětská práce“ se používá v případě, že práci vykonává osoba mladší 18 let a tato práce jde
na úkor jejího vzdělávání a negativně ovlivňuje její zdraví a fyzický, mentální, duševní, morální či
sociální vývoj. Zákon o zákazu dětské práce byl v Československu přijat již v roce 1919 a
Československo tak v tomto směru předčilo o několik let mnohé státy západní Evropy i Spojené
109
110

Sdělení č. 90/2002 Sb. m. s.
Sdělení č. 24/2008 Sb. m. s.
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státy. Pověst pokrokové země potvrdilo i tím, že se ve stejném roce stalo jedním z osmi
zakládajících členů Mezinárodní organizace práce (ILO) – instituce, která dodnes koordinuje
potlačování dětské práce ve světě.
Podle § 35 občanského zákoníku se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního
předpisu nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku. Zákonný zástupce
nezletilého, který nedosáhl věku šestnáct let, může rozvázat jeho pracovní poměr nebo smlouvu
o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek, pokud to je
nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého, způsobem stanoveným jiným právním
předpisem.
Výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte mladšího 15 let upravuje § 121 a
násl. Zákona o zaměstnanosti. Podle citovaného ustanovení může dítě vykonávat pouze
uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost pro právnickou nebo fyzickou osobu, která má
tuto činnost v předmětu své činnosti, jen jestliže je tato činnost přiměřená jeho věku, není pro něj
nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech,
nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj. O povolení výkonu
činnosti dítěte rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce na základě písemné žádosti podané
zákonným zástupcem dítěte.
Dětská práce se však občanů České republiky dotýká v tom smyslu, že mnoho výrobků dostupných
ke koupi z rozvojových zemí je vyrobeno právě za přispění dětské práce. Koncepce zahraniční
rozvojové spolupráce ČR na období 2010–2017111 strategii na odstraňování dětské práce přímo
nezahrnuje. Objevují se proto hlasy z neziskového sektoru, které volají po jasně definované
strategii odstraňování dětské práce, jakožto průřezového tématu v budoucí koncepci české
zahraniční rozvojové spolupráce. V současné době se v České republice na téma dětské práce
zaměřují především neziskové organizace, které cílí na českou veřejnost a na spotřebitele. Mezi
konkrétní projekty patří kampaň Stop dětské práci, je lepší chodit do školy (Člověk v tísni) nebo
Svět v nákupním košíku (Společnost pro Fair Trade).112

Článek 33 - Ochrana před nezákonným užíváním narkotických a psychotropních látek
Mezinárodní úprava
- Jednotná úmluva o omamných látkách113
- Úmluva o psychotropních látkách114
- Úmluva proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami115
- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžité akci k odstranění nejhorších
forem dětské práce – čl. 3

111

Schválená usnesením vlády č. 366 ze dne 24. května 2010. Koncepce upravuje teritoriální i sektorové priority
zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.
112
Dětská práce. Rozvojovka.cz [online]. [cit. 2016-12-13]. Dostupné z:
http://www.rozvojovka.cz/download/docs/10_detska-prace.pdf.
113
Vyhláška č. 47/1965 Sb.
114
Vyhláška č. 62/1989 Sb.
115
Sdělení č. 462/1991 Sb.
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Český právní řád
- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (§ 29 – povinnost vytvářet podmínky pro zdravý vývoj
dětí a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů)
- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních (upravuje funkci školního metodika prevence)
- vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (§ 2)
- zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
- zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
- zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (§ 3 odst. 6,
§ 4 písm. a))
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (§ 30)
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 283–287)
Ochrana mladistvých před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami je obecně upravena v zákoně č. 379/2005 Sb. Podle § 4 je prodej tabákových
výrobků, tabákových potřeb a elektronických cigaret pomocí prodejních automatů, u nichž nelze
vyloučit prodej osobám mladším 18 let věku, zakázán. Zásilkový prodej a veškeré další formy
prodeje výrobků uvedených ve větě první, při kterých není možno ověřit věk kupujícího, jsou
zakázány. Podle § 6 je zakázáno prodávat tabákové výrobky, tabákové potřeby a elektronické
cigarety osobám mladším 18 let. Prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb a elektronických
cigaret na kulturních, společenských a sportovních akcích určených pro osoby mladší 18 let je
zakázán. Dále je zakázáno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let,
na všech akcích určených osobám mladším 18 let. Je zakázáno prodávat, vyrábět nebo dovážet
hračky napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů. Podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy je zakázáno cílit reklamu na tabákové výrobky a alkoholické nápoje na osoby mladší 18
let.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je resortem, který v rámci ČR koordinuje aktivity
v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Tuto koordinaci zabezpečuje
ve spolupráci s krajskou institucionální úrovní - krajskými školskými koordinátory prevence,
na úrovni bývalých okresů prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden - metodiků
prevence a zároveň v úzké vazbě na činnost samotných primárních uživatelů a realizátorů
programů primární prevence rizikového chování škol a školských zařízení - školních metodiků
prevence.
Základními dokumenty pro oblast prevence v resortu školství jsou Národní strategie primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013–2018 a Metodické doporučení
k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Prevenci rizikového chování se mimo jiné
věnuje také Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, na kterou navazuje
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–
2020, který má podpořit posílení školních poradenských aktivit. Obsahuje např. zavedení
povinného kvalifikačního studia výchovného poradce, větší počet školních psychologů nebo
zvýšení účinnosti metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologických poraden.
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Nástrojem koordinace primární prevence na regionální úrovni jsou krajské plány prevence. Oblast
prevence dále tvoří jeden ze 4 základních pilířů Národní strategie protidrogové politiky na období
2010–2018 a jejích navazujících akčních plánů. Je také nedílnou součástí strategie Zdraví 2020 –
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
Užívání návykových látek mezi českými dospívajícími je velmi rozšířené. Výsledky jednotlivých
průzkumů prováděných na téma užívání drog ve školní populaci je možné nalézt ve výročních
zprávách Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o stavu ve věcech drog
v České republice.116
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice za rok 2015117 mimo jiné uvádí, že:
„V březnu 2016 byla zveřejněna mezinárodní zpráva ze studie HBSC, která srovnává postavení
jednotlivých zemí v rámci Evropy. V oblasti kouření čeští žáci nepřevyšují evropský průměr –
pravidelné kouření (alespoň jednou týdně nebo častěji) uvedla 2 % 11letých, 5 % 13letých a 16 %
15letých. Zatímco zkušenosti s kouřením v 5. a 7. třídě jsou častější mezi chlapci, v 9. třídě kouří
více dívky (World Health Organization, 2016).
V konzumaci alkoholu vykazují čeští žáci nadprůměrné hodnoty – pravidelné pití alkoholu (alespoň
jednou týdně) uvedlo 4–5 % 11letých, 7 % 13letých a 17 % 15letých (evropský průměr odpovídá 3
%, 5 %, resp. 13 %). Nadprůměrné hodnoty vykazovali především chlapci ve věku 15 let, a to jak
v případě ukazatelů pravidelné konzumace alkoholu (alespoň 1 týdně nebo častěji), tak v případě
opakované zkušenosti s opilostí (…).
Nadprůměrné hodnoty vykazovali čeští žáci ve věku 15 let i v případě zkušeností s užitím konopných
látek – zkušenost alespoň jednou v životě uvedlo v ČR 23 % chlapců i dívek (evropský průměr je 15
%). Vyšší zkušenosti uváděli chlapci ve Francii, Estonsku, Švýcarsku, Polsku, Belgii a Itálii, zatímco
dívky byly na 2. místě za Francií. Co se týče prevalence užití konopných látek v posledních 30 dnech,
neliší se čeští žáci od evropského průměru (8 % v ČR, průměr HBSC = 7 %).“

Článek 34 - Ochrana před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním
Viz komentář k Opčnímu protokol k Úmluvě o právech dítěte o prodeji dětí, dětské prostituci a
dětské pornografii.
Článek 35 - Ochrana před únosy, prodejem a obchodováním s dětmi
Mezinárodní úprava
- Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi,
doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému
zločinu118 (dále jen „Palermský protokol“)
116

Výroční zpráva za rok 2014 je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/vyrocnizpravy/VZ_2015.pdf a výroční zpráva za rok 2015 zde: http://www.drogyinfo.cz/data/obj_files/32232/741/VZ_2015_drogova_situace_v_CR_v02.pdf.
117
Výroční zpráva byla projednána na zasedání vlády ČR dne 23. 11. 2016. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog
v České republice se každoročně předkládá vládě pro informaci, a to na základě úkolu uvedeného v aktuálním
Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky a v plánu nelegislativních prací vlády.
118
Sdělení č. 18/2015 Sb. m. s.
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- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžité akci k odstranění nejhorších
forem dětské práce – čl. 3
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – čl. 4 (zákaz nevolnictví – ESLP vykládá
článek tak, jako by se na obchodování s lidmi vztahoval)
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech – čl. 8 odst. 3 – zákaz nucené práce
- Listina základních práv EU - čl. 5 odst. 3 (zákaz obchodu s lidmi)
- Smlouva o fungování Evropské unie – čl. 83
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 15. dubna 2011 o prevenci
obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí
- Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky
třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému
přistěhovalectví, a kteří spolupracují s příslušnými orgány
Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 9 odst. 1
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 168, 169, 172, 200)
- zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (§ 7)
- zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Podle čl. 3 Palermského protokolu se obchodováním s lidmi rozumí najímání, doprava, transfery,
ukrývání nebo přijímání osob pod hrozbou nebo za použití síly nebo jiných forem nátlaku, únosem,
lstí, podvodem, zneužitím pravomoci nebo situace bezbrannosti nebo za použití poskytnutí nebo
získání peněz nebo prospěchu k získání souhlasu pro ovládání osoby jinou osobou, za účelem
vykořisťování. Vykořisťování zahrnuje minimálně vykořisťování prostitucí jiných nebo jinými
formami sexuálního vykořisťování, nucenou prací nebo službami, otroctvím nebo praktikami
podobnými otroctví, nevolnictví nebo odstraňování orgánů.
Najímání, doprava, transfery, ukrývání nebo přijímání dítěte pro účely vykořisťování je považováno
za obchodování s lidmi vždy.
V českém právním řádu se výše Palermský protokol a směrnice č. 2011/36/EU ve vztahu k dětem
promítly zejména do § 168 trestního zákoníku, který v odstavci 1 stanoví následující:
Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá dítě, aby ho
bylo užito
a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování
anebo k výrobě pornografického díla,
b) jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
c) k službě v ozbrojených silách,
d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo kořistí z takového
jednání,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
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Obchod s lidmi tedy může probíhat za účelem sexuálního vykořisťování, nucených prací,
zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, nelegální adopce119 a obchodu s lidskými orgány a
tkáněmi. První dvě kategorie se v rámci obchodu s lidmi (nejen dětmi) vyskytují nejčastěji.
Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2015120 uvádí, že z 50 identifikovaných
pravděpodobných obětí obchodování s lidmi se ve 14 případech jednalo o oběti sexuálního
vykořisťování osob mladších 18 let. Z celkových 12 stíhaných osob, byly 4 osoby stíhány za obchod
s lidmi ve formě sexuálního vykořisťování osob mladších 18 let (v roce 2014 jich bylo 15).
V případech obchodování s osobami mladšími 18 let se jedná z pohledu policejních statistik
prakticky pouze o formu sexuálního vykořisťování, spočívající zpravidla v nucené prostituci
či výrobě pornografických materiálů. V letech 2012 – 2015 bylo z celkového počtu 226 obětí
identifikovaných Policií ČR celkem 121 obětí sexuálního vykořisťování ve věku do 18 let (v 64
případech se jednalo o oběti ve věku 0 – 14 let a v 57 případech o oběti ve věku 15 – 17 let).
Dále se v uvedené zprávě uvádí, že diagnostický ústav Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
- Zařízení pro děti – cizince (dále jen „ZDC“) reportuje za rok 2015 ve svém zařízení 132 nezletilých
bez doprovodu (nárůst oproti roku 2014, kdy bylo v ZDC umístěno 39 nezletilých bez doprovodu).
Jednalo se o 125 chlapců a 7 dívek, z toho 52 žadatelů o azyl. Ve dvou případech vyvstalo podezření
na obchod s lidmi (podezření na další formy obchodování s dětmi, a to především na nucené
žebrání či krádeže, která však nebyla potvrzena).
Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky vydalo v roce 2011 materiál s názvem:
Obchodování s dětmi – doporučení pro postup orgánů veřejné správy.121 Základní zásadou tohoto
dokumentu je následující:
Postup orgánů veřejné správy při kontaktu s dítětem (zejména dítětem-cizincem), které se
na našem území dopustí činu jinak trestného, provinění nebo přestupku zvláště v oblasti, kde je
účelem takového jednání dosažení majetkového prospěchu (kapesní krádeže, krádeže v obchodech,
loupeže, ale i jednání, která nejsou kriminalizovaná: př. žebrání) by měl být do doby, dokud nebudou
zjištěny skutečnosti odůvodňující opačný závěr, takový, jako by se jednalo o oběť obchodování
s lidmi. V praxi to znamená, že všechny relevantní subjekty by měly důsledně zjišťovat veškeré
skutečnosti, které by tuto domněnku buď potvrdily, nebo vyvrátily.
Česká republika dosud neratifikovala Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi,
která představuje významný posun k širšímu pojetí ochrany obětí obchodování s lidmi a obsahuje
lepší a propracovanější úpravu trestněprávního boje proti obchodu s lidmi než Palermský
protokol.122 Souhlas Parlamentu ČR s ratifikací citované úmluvy byl však doručen prezidentu
republiky dne 15. prosince 2016 a ratifikace se očekává v nejbližší době.

119

O nelegální adopci spadající do kategorie obchodování s lidmi se jedná pouze v případě, že cílem je budoucí
zneužívání dítěte (ať už formou nucených prací, sexuálního zneužívání nebo nuceného sňatku).
120
Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice je informativním dokumentem předkládaným
Ministerstvem vnitra, jenž využívá podklady poskytnuté národnímu koordinačnímu tělesu pro boj proti obchodování
s lidmi, Ministerstvu vnitra, zejména potom od členů Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti
obchodování s lidmi a zahraničních partnerů. Dokument je dostupný zde: http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-slidmi-dokumenty-924305.aspx.
121
Matriál je k dispozici zde: http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx.
122
GALLAGHER, Anne T. The International law of Human Trafficking. 1 ed. New York: Cambridge University press,
2010. s. 126
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Článek 36 - Ochrana před jinými formami vykořisťování
Mezinárodní úprava
- Úmluva o lidských právech a biomedicíně123 – zejména čl. 6
- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžité akci k odstranění nejhorších
forem dětské práce – čl. 3
Český právní řád
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§168 odst. 1, písm. e))
- zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád (§8a a násl.)
- zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (zejména § 52 a násl.)
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Článek 36 Úmluvy se vztahuje na všechny ostatní formy vykořisťování, které nejsou zahrnuty
do předchozích článků (zejména čl. 11, 32, 34, 35 a 38). Děti mohou být vykořisťovány v rámci
politických aktivit (například v případě násilných demonstrací), médií, lékařských nebo vědeckých
výzkumů, nebo protože mají talent či nadání pro sporty nebo umění.
Pro smluvní strany Úmluvy z tohoto článku vyplývá povinnost zajistit124, že:
a) děti nevykonávají žádné činnosti, které narušují jejich celkový fyzický, mentální, emocionální,
duchovní, mravní a sociální rozvoj;
b) děti nejsou využívány pro jakékoliv formy výzkumu, včetně lékařských a vědeckých pokusů,
pokud nebyl dán odpovídající souhlas dítěte a/nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců;
c) děti nejsou využívány nebo zneužívány médii, například odhalením totožnosti dětských obětí
nebo dětských pachatelů trestné činnosti nebo prostřednictvím zapojení dětí do aktivit, které jsou
potenciálně škodlivé pro jejich rozvoj.
Ad a) Narušování celkového rozvoje
Viz popis uvedený u čl. 27, 29, 31, 33.
Ad b) Lékařské a vědecké pokusy
Souhlas s poskytováním zdravotních služeb je obecně upraven v občanském zákoníku (§ 91 a násl.,
zákoně o zdravotních službách (§ 28, 34) a zákoně o specifických zdravotních službách.
Zákon o zdravotních službách stanoví, že zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho
svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak. Souhlas s poskytnutím
zdravotních služeb se pokládá za svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku a informovaný, je-li
pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace o zdravotním stavu. Písemná forma
souhlasu se vyžaduje, pokud tak stanoví jiný právní předpis nebo pokud tak s ohledem na charakter
poskytovaných zdravotních služeb určí poskytovatel.
Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit jeho názor na poskytnutí
zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku.
123

Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.
Sulamaa Raisa. Article 36: Other Forms of Exploitation [online]. [cit. 2016-12-22]. Dostupné z:
http://unicef.typepad.com/main/2009/10/article-36-other-forms-of-exploitation.html.
124
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Tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm
rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta. Pro vyslovení souhlasu s poskytnutím
zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy upravující svéprávnost
fyzických osob s tím, že nezletilému pacientovi lze zamýšlené zdravotní služby poskytnout
na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní
vyspělosti odpovídající jeho věku. Tím není dotčena možnost poskytování zdravotních služeb
bez souhlasu.
Podle § 33 odst. 5 zákona o specifických zdravotních službách, lze ověřování nových postupů
v oblasti preventivní, diagnostické a léčebné péče nebo biomedicínského výzkumu spojeného se
zdravím a jeho poruchami použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi zavedena a
nezletilém pacientovi nebo pacientovi zbaveném způsobilosti k právním úkonům provádět pouze
na základě písemného souhlasu zákonného zástupce pacienta po náležitém informování o metodě
za splnění dalších, v uvedeném zákoně, vyjmenovaných výjimek.
Ad c) Ochrana dětských pachatelů trestné činnosti a dětských obětí
V trestním řízení ve věcech mladistvých musejí všechny zúčastněné osoby dodržovat
pravidla ochrany osobních údajů mladistvých, tj. mohou být zveřejňovány jen takové informace,
které nemohou vést k odhalení totožnosti mladistvého. Všechny zúčastněné orgány, tj. policejní
orgány, státní zástupce, soudci, úředníci probační a mediační služby či sociální pracovníci musejí
mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. Podle zákona projednávají trestní věci mladistvých a
dětí mladších 15 let soudy pro mládež. V řízení proti dětem mladším patnácti let, které se měly
dopustit činu jinak trestného, postupuje soud pro mládež podle zvláštních právních předpisů
upravujících občanské soudní řízení, neboť děti mladší patnácti let nejsou trestně odpovědné,
a proto proti nim nelze vést trestní řízení. V řízení je soukromí dítěte chráněno ve stejném rozsahu
jako u mladistvého.
Trestní řád dále stanoví, že nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném
jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který
je osobou mladší osmnácti let. Stejná ochrana se poskytuje i poškozenému staršímu osmnácti
let, jestliže byl vůči němu spáchán trestný čin kuplířství nebo šíření pornografie nebo některý
z trestných činů proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině a mládeži.
Zveřejnění obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů nebo jiných informací o průběhu
hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by umožnily zjištění totožnosti takového
poškozeného je zakázáno. Pravomocný rozsudek nesmí být zveřejněn ve veřejných sdělovacích
prostředcích s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a bydliště takových poškozených.
Nerespektování těchto ustanovení může být postiženo jako přestupek či správní delikt podle
zákona o ochraně osobních údajů s peněžitou sankcí až 1.000.000,- Kč, resp. 5.000.000,- Kč
(spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
obdobně účinným způsobem) nebo dokonce jako trestný čin neoprávněného nakládání s osobními
údaji (je-li tím způsobena vážná újma na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní
údaje týkají).
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Článek 37 – Ochrana před krutým, nelidským či ponižujícím zacházením a trestáním
Mezinárodní úprava
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 5
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech – čl. 7
- Úmluva OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo
trestání125 a její opční protokol126
- Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením – čl. 15
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod -čl. 3 a 5 a její protokoly č. 6 a 13
- Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec(2008)11 o evropských pravidlech
pro mladistvé pachatele, kterým byly uloženy sankce nebo opatření
- Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání127
- Statut Mezinárodního trestního soudu
- Ženevské úmluvy o ochraně obětí války a jejich protokoly, jakož i zvykové normy humanitárního
práva použitelné v ozbrojených konfliktech
- Listina základních práv EU - čl. 4
Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 6 odst. 2, 7 odst. 2, 8, 36, 38
- zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
- zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (§ 3, 10, 24, 31, 46 a násl., 93)
- zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby (§ 13-14, 25 a násl.)
- zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (§ 1, 5, 7, 8, 17-19, 31, 60-65)
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 149 – mučení a jiné nelidské a kruté zacházení)
Trest smrti je v České republice zakázán. Mladistvému pachateli trestného činu (15–18 let) rovněž
nelze uložit trest odnětí svobody na doživotí. Za nejzávažnější provinění lze mladistvému uložit
nejvýše 10 let odnětí svobody (§ 31 odst. 3 zákona č. 218/2003 Sb.). Nepodmíněné odnětí svobody
se u mladistvých, kteří nepřekročili devatenáctý rok svého věku, vykonává odděleně od ostatních
odsouzených ve věznicích nebo ve zvláštních odděleních pro mladistvé. Děti do 15 let nejsou
trestně odpovědné. Dopustí-li se dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, může mu soud
pro mládež uložit, a to zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického
vyšetření, mimo jiné, zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného
výchovného programu ve středisku výchovné péče, ochrannou výchovu nebo ochranné léčení
ústavní formou.
Mladistvý může být vzat do vazby jedině tehdy, nelze-li účelu vazby dosáhnout jinak. Vazba v řízení
ve věcech mladistvých nesmí trvat déle než dva měsíce, a jde-li o zvlášť závažné provinění, nesmí
trvat déle než šest měsíců. Po uplynutí této doby může být vazba výjimečně prodloužena až o další
dva měsíce a v řízení o zvlášť závažném provinění až o dalších šest měsíců, pokud nebylo možné
pro obtížnost věci nebo z jiných závažných důvodů trestní stíhání v této lhůtě skončit a
propuštěním mladistvého na svobodu hrozí, že bude zmařeno nebo podstatně ztíženo dosažení
účelu trestního stíhání. K takovému prodloužení může dojít pouze jednou v přípravném řízení a
jednou v řízení před soudem pro mládež. Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu
vazby provádí primárně krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu je vazba vykonávána.
125

Vyhláška č. 143/1988 Sb.
Sdělení č. 78/2006 Sb. m. s.
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Sdělení č. 9/1996 Sb.
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Přijetím Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu
zacházení nebo trestání (OPCAT) vznikla České republice povinnost zřídit nezávislý orgán, který by
vykonával systematické návštěvy v místech, kde jsou osoby omezeny na svobodě. Opční protokol
vstoupil pro Českou republiku v platnost dne 9. srpna 2006 a oním nezávislým tzv. národním
preventivním mechanismem se od 1. ledna 2006 stal Veřejný ochránce práv.
Podle § 1 odst. 3 zákona o Veřejném ochránci práv, provádí ochránce systematické návštěvy míst,
kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo
v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením,
krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. Tato
působnost se vztahuje na zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo
ústavní výchova, ochranné léčení anebo zabezpečovací detence, další místa, kde se nacházejí nebo
mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí, zejména policejní cely, zařízení pro
zajištění cizinců a azylová zařízení a místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené
na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči, zejména zařízení sociálních služeb a jiná
zařízení poskytující obdobnou péči, zdravotnická zařízení a zařízení sociálně-právní ochrany dětí.
Při provádění návštěv může ochránce a jím pověření pracovníci vstupovat do všech míst v zařízení,
nahlížet do veškeré dokumentace včetně zdravotnické, dotazovat se všech osob (jak zaměstnanců,
tak pacientů, klientů či vězněných osob) a rozhovory s nimi vést o samotě. Systematické návštěvy
jsou prováděny bez předchozího upozornění, vedoucí zařízení je informován přímo na místě.
Návštěvy jsou prováděny v jakémkoli čase např. i v nočních hodinách či brzy ráno), případně i mimo
pracovní dny.
Podle Zprávy pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor
pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání128 (Výbor CPT)
ve dnech 1. až 10. dubna 2014129 byly v případě podmínek vazby mladistvých obviněných zjištěny
nedostatky ve vazebních věznicích Litoměřice a Praha-Pankrác130. Na základě zjištěných
nedostatků Výbor CPT proto znovu zdůraznil, že mladistvým by měl být umožněn v průběhu dne
program sestávající ze smysluplných činností vykonávaných mimo celu, které jsou přizpůsobeny
jejich potřebám (jako například vzdělávání, sport a rekreace). Dále vzhledem k podstatnému riziku
ovládání a zneužívání musí být mladiství, kteří jsou výjimečně drženi ve věznici pro dospělé, vždy
umístěni odděleně od dospělých vězňů. V případě, že se zde nachází pouze jeden nebo velmi málo
mladistvých vězňů, měly by jim být umožněny příležitosti účastnit se činností mimo celu společně
128

Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání je zřízen na základě
Evropské úmluvy o zabránění mučení. Výbor prostřednictvím návštěv zjišťuje, jak je zacházeno s osobami zbavenými
svobody s cílem posílit v případě nezbytnosti ochranu těchto osob před mučením a před nelidským či ponižujícím
zacházením nebo trestáním.
129
CPT/Inf (2015) 18. Dokument je dostupný zde: http://www.cpt.coe.int/documents/cze/2015-18-inf-cze.pdf.
130
V době návštěvy ve Vazebních věznicích Litoměřice a Praha-Pankrác se v každé z nich nacházel pouze jeden
mladistvý obviněný – přičemž oběma bylo v době návštěvy 17 let. Pro CPT bylo obzvláště znepokojující, že mladistvým
nebyl ani v jedné instituci umožněn režim se smysluplnými činnostmi vykonávanými mimo celu. Následkem toho byl
v Litoměřicích mladistvý obviněný držen asi tři měsíce de facto v režimu, který se podobal samovazbě. Obviněný
obvykle trávil až 23 hodin denně sám ve své cele, aniž by mu byly umožněny jakékoliv jiné smysluplné činnosti než
venkovní pohyb jednu hodiny denně (během nějž byl sám) a příležitostné sledování televize ve společné místnosti s
dospělými vězni. Ve Vazební věznici Praha-Pankrác byl mladistvý obviněný držen asi čtyři měsíce. Na svou vlastní
žádost sdílel celu s mladým dospělým vězněm, měl o něco větší možnost venkovního pohybu (obvykle hodinu a půl
denně) a mohl se několikrát týdně dívat na televizi se skupinkou dospělých vězňů ve společné místnosti. Přesto byl
průměrně zavřený ve své cele po dobu 21 až 22 hodin denně, přičemž si mohl pouze číst nebo hrát stolní hry.
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s dospělými, a to za patřičného dohledu zaměstnanců věznice, a neměli by být dlouhou dobu
zavřeni samotní v cele.
Článek 38 – Práva dítěte v ozbrojených konfliktech
Mezinárodní úprava
- Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války131
- Dodatkový protokol o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů132
- Dodatkový protokol o ochraně obětí konfliktů nemajících mezinárodní charakter133
- Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů134
- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžité akci k odstranění nejhorších
forem dětské práce - čl. 3
- Římský statut Mezinárodního trestního soudu135
- Obecné zásady Evropské unie týkající se dětí a ozbrojených konfliktů přijaté Radou Evropské
unie dne 8. prosince 2003 a aktualizované 16. června 2008
Český právní řád
- zákon č. 585/2004 Sb., branný zákon (§ 2, 3, 5, 5a)
- zákon č. 221/1998 Sb., o vojácích z povolání (§3)
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 412, 413)
Článek 38 Úmluvy v odstavci 2 zavazuje smluvní státy, aby učinily všechna proveditelná opatření
k zabezpečení toho, aby se osoby, které nedosáhly věku patnácti let, přímo neúčastnily bojových
akcí. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
posunuje tuto hranici na 18 let. Právní řád České republiky je s oběma dokumenty v souladu, neboť
stanovuje jako nejnižší věkovou hranici pro vstup do ozbrojených sil 18 let bez výjimky. Podle
trestního zákoníku bude potrestán ten, kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu odvádí dítě
ke službě ve zbrani (§ 413 – perzekuce obyvatelstva). Ochrana civilního obyvatelstva v době války
či jiného ozbrojeného konfliktu je dále objektem trestného činu upraveného v § 412 trestního
zákoníku – válečná krutost.
Cílem Obecných zásad EU týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů je přesvědčovat vlády a
organizace po celém světě, aby dodržovaly humanitární právo a lidská práva, která děti chrání před
dopady ozbrojených konfliktů. Snaží se také zabránit náboru dětí do ozbrojených sil a zastavit
beztrestnost pachatelů trestných činů na dětech. Nástroje EU zahrnují diplomatické iniciativy,
politický dialog, mnohostrannou spolupráci, odbornou přípravu v oblasti ochrany dětí a řešení
krizí. EU investuje do posílení svých kapacit na ochranu dětí, například prostřednictvím společné
iniciativy 2014 s Dětským fondem OSN (UNICEF) – Nástroj pro práva dětí: začlenění práv dětí do
rozvojové spolupráce. EU také podporuje a přispívá na kampaň Děti, ne vojáci, která byla zahájena
v roce 2014 a jejímž cílem je zastavit do roku 2016 nábor a využívání dětí v konfliktech. K obecným
zásadám jsou vydávány implementační strategie.
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Vyhláška č. 65/1954 Sb.
Sdělení č. 168/1991 Sb.
133
Sdělení č. 168/1991 Sb.
134
Sdělení č. 43/2003 Sb. m. s.
135
Sdělení MZV č. 84/2009 Sb. m. s.
132
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Mezinárodní trestní soud je stálou institucí OSN, je oprávněn vykonávat jurisdikci nad osobami
pro nejzávažnější zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek. Jsou jimi zločin
genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločin agrese spáchané po 1. 7. 2002. Předtím
tyto zločiny na mezinárodní úrovni stíhaly pouze tribunály ustavované ad hoc (např. Mezinárodní
trestní soud pro bývalou Jugoslávii, či Norimberský tribunál). Mezinárodní trestní soud (dále jen
„ICC“) má vůči národním trestním jurisdikcím komplementární úlohu.
Podle čl. 8 odst. 2 písm. b) Římského statutu jsou válečným zločinem mimo jiné odvody či nábor
dětí mladších patnácti let do ozbrojených sil státu nebo jejich využívání k aktivní účasti ve
vojenských akcích (válečným zločinem podle statutu jsou však i další činy vůči civilnímu
obyvatelstvu).
ICC může uložit osobě odsouzené za zločin podle Římského statutu uložit některý z následujících
trestů:
a) trest odnětí svobody na určitý počet let, jehož výměra nesmí překročit horní hranici třiceti let;
nebo
b) trest odnětí svobody na doživotí, pokud to odůvodňuje mimořádná závažnost zločinu a osobní
poměry odsouzeného.
Kromě trestu odnětí svobody může ICC nařídit:
a) peněžitý trest podle kritérií stanovených Jednacím a důkazním řádem;
b) propadnutí výnosů, majetku a aktiv, které pochází přímo či nepřímo z daného zločinu, aniž by
tím byla dotčena práva třetích stran v dobré víře.
Článek 39 – Právo na zotavení a sociální reintegraci dítěte
Mezinárodní úprava
- Ekonomická a sociální rada OSN (ECOSOC), rezoluce 2005/20, Obecné zásady týkající se justice
ve věcech zahrnujících oběti a svědky trestné činnosti z řad dětí, 22. 07. 2005.
- ESLP posuzoval práva dětských obětí trestných činů v souvislosti s čl. 2 a 8 EÚLP136
- Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání –
čl. 31
- Rada Evropy, Výbor ministrů (2010), Pokyny o justici vstřícné k dětem, 17. 11. 2010, bod 64.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti
němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV – čl. 14
a násl.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a
pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové
rozhodnutí Rady 2004/68/SVV – čl. 20
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro
práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady
2001/220/SVV – čl. 23 a 24
Český právní řád
- zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
136

Např. Rozsudek ESLP ze dne 26. března 1996, Doorson proti Nizozemsku, č. 20524/92. Rozsudek ESLP ze dne
2. července 2002, S. N. proti Švédsku, č. 34209/96. Rozsudek ESLP ze dne 10. listopadu 2005, Bocos-Cuesta
proti Nizozemsku, č. 54789/00 nebo Rozsudek ESLP ze dne 12. července 2007, Kovač proti Chorvatsku, č. 503/05.

PI 1.237
-

77

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (§ 6 písm. e))
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
(§4)
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Mezinárodní dokumenty týkající se dětských obětí trestných činů zapracovává do českého
právního řádu zejména zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Podle citovaného zákona
se obětí rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví,
způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem
obohatil. Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat
za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto
zákona. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen.
Dítě se považuje za zvlášť zranitelnou oběť. Podle § 4 citovaného zákona poskytují subjekty
zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů obětem odbornou pomoc, kterou
se rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních
informací nebo restorativní programy, a to před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i
po jeho skončení. Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud to vyžaduje její účel.
Podle § 5 mají subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů povinnost
poskytnout odbornou pomoc bez zbytečného odkladu bezplatně na základě žádosti zvlášť
zranitelné oběti, která tuto pomoc potřebuje. To neplatí, jedná-li se o oběť trestného činu
zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), nevzniklo-li tímto činem nebezpečí nouze
nebo trvale nepříznivý následek.
Mezi další práva obětí trestných činů náleží právo na informace, právo na ochranu před hrozícím
nebezpečím, právo na ochranu soukromí, na ochranu před druhotnou újmou a v některých
případech na peněžitou pomoc.
Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další orgány veřejné moci, subjekty
zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů137, poskytovatelé zdravotních
služeb, znalci, tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají dále podle zákona o obětech
trestných činů povinnost respektovat osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a
šetrně a podle možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu věku,
zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové vyspělosti a kulturní identitě tak, aby
nedocházelo k prohlubování újmy způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě.
Ministerstvo spravedlnosti podporuje činnost subjektů poskytujících pomoc obětem trestných
činů, a to poskytováním dotací ze státního rozpočtu, kterou mohou získat jen akreditované
subjekty. Subjekt, který hodlá poskytovat pomoc obětem trestných činů podle tohoto zákona a
získat dotaci ze státního rozpočtu na svou činnost, se musí akreditovat pro jednu nebo dvě služby,
kterými jsou poskytování právních informací a restorativní programy. Služby psychologického a
sociálního poradenství jsou oprávněny obětem poskytovat subjekty, které získaly oprávnění
pro poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence na základě rozhodnutí o
registraci podle zákona upravujícího poskytování sociálních služeb.

137

Registr je dostupný zde: https://otc.justice.cz/verejne/rychleVyhledavani.jsf.
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Podle § 6 písm. e) zákona o sociálně-právní ochraně dětí se sociálně-právní ochrana zaměřuje
zejména na děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu.
Zdravotní služby jsou obětem trestných činů poskytovány v souladu se zákonem o zdravotních
službách.
Článek 40 – Práva dítěte v trestním soudnictví
Mezinárodní úprava
- Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 11
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech – čl. 14
- Standardní minimální pravidla OSN pro organizaci soudního systému pro mladistvé, dokument
OSN č. GA Res. 40/33,19.11.1985 (Pekingská pravidla)
- Obecné zásady OSN pro předcházení trestné činnosti mladistvých, dokument OSN č. GA Res.
45/112, 14. 12. 1990 (Rijádské pokyny)
- Pravidla OSN pro ochranu mladistvých zbavených svobody], dokument OSN č. GA Res. 45/113,
14. 12. 1990, (Havanská pravidla)
- Obecný komentář Výboru pro práva dítěte č. 10 o právech dítěte v soudním systému
pro mladistvé, CRC/C/GC/07, 25. 4. 2007
- Obecný komentář Výboru pro práva dítěte č. 12 (2009): právo dítěte být vyslyšeno,
CRC/C/GC/12, 1. 7. 2009;
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – čl. 6
- Rada Evropy, Výbor ministrů (2010), Pokyny o justici vstřícné k dětem, 17. 11. 2010
- Listina základních práv EU – čl. 47, 48, 49
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 o procesních zárukách pro děti, které
jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení
- Směrnice o právu na tlumočení a překlad (2010/64/EU)
- Směrnice o právu na informace (2012/13/EU)
- Směrnice o právu na přístup k obhájci (2013/48/EU)
Český právní řád
- Listina základních práv a svobod – čl. 8, 36 odst. 1, 37, 38, 40
- zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon (§ 2, 25)
- zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád (§ 2, 11, 33, 34, 245 a násl., 265a a násl., 266 a násl., 277 a
násl., 291)
- zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Řízení v trestních věcech mladistvých je upraveno zejména zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví
ve věcech mládeže. Zákon je koncipován tak, že stanoví rozdíly speciální právní úpravy
odpovědnosti za spáchané činy a o soudnictví ve věcech mládeže vůči obecné úpravě obsažené
v trestních předpisech a souvisejících právních předpisech. Mladistvý je osoba, která v době
spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku.
Výbor pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních k 3. a 4. periodické zprávě vyzval
Českou republiku, aby přijala nezbytná opatření k zajištění toho, že soudci pro mladistvé a jiné
osoby zabývající se dětmi v rámci soudního systému podstoupily příslušné školení o výkonu justice
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pro mladistvé, a aby Česká republika zajistila minimálně stejnou úroveň právních záruk pro děti
do 15 let, jež jsou spojeny se standardním trestním řízením.
Dále byla ČR vyzvána, aby přijala veškerá nezbytná opatření za účelem zajištění toho, aby děti
ve věku 15 až 18 let byly drženy v detenci pouze v krajních případech, za velmi vážné trestné činy
a po co nejkratší dobu, a aby neumisťovala děti podezřelé ze spáchání trestného činu do ústavní
péče a řádně zvážila jiná opatření, jež nevyžadují zbavení dítěte osobní svobody; a aby přijala
veškerá nezbytná opatření za účelem zajištění toho, že pokud dojde k zatčení nebo detenci
před procesem, bude tak činěno v souladu se zákonem a při respektování práv dítěte vyplývajících
z Úmluvy, a že děti budou zadržovány po co nejkratší dobu a odděleně od dospělých.
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže stanoví v § 3 základní zásady. Podle odst. 2 lze trestní
opatření použít pouze tehdy, jestliže zvláštní způsoby řízení a opatření, zejména obnovující
narušené sociální vztahy a přispívající k předcházení protiprávním činům, by zřejmě nevedly
k dosažení účelu tohoto zákona. Toto ustanovení tedy jasně zakotvuje preferenci alternativních
postupů a opatření zaměřených na sociální integraci mladistvých před trestními opatřeními.
(Mladistvému lze uložit pouze výchovná, ochranná a trestní opatření.) K možnostem vazby
mladistvého viz čl. 37.
Citované ustanovení pak v odstavci 8 stanoví, že soudci, státní zástupci, příslušníci policejních
orgánů a úředníci Probační a mediační služby působící v trestních věcech mládeže musí mít zvláštní
průpravu pro zacházení s mládeží. Toto speciální vzdělávání zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti
prostřednictvím Justiční akademie. Dle komentáře138 k danému ustanovení je nedostatkem této
úpravy, že požadavek zvláštní průpravy neklade na obhájce, a to ani na ustanovené nebo zvolené
samotným mladistvým. Soud má sice ke stejným požadavkům přihlížet v případě ustanovování
obhájců, ovšem zároveň musí dodržovat jasně stanovený postupný výběr z pořadníku advokátů
vedeného soudy. Tento nedostatek je třeba napravit a například zajistit vzdělávání advokátů
Českou advokátní komorou.
Problematika práv dítěte mladšího 15 let v řízení o činu jinak trestném je předmětem opakované
kritiky jednak mezinárodních orgánů, ale také tuzemských neziskových organizací139 a Rady vlády
pro lidská práva140. Jako nejzávažnější problémy tyto dokumenty uvádějí: nezajištění obligatorní
právní pomoci od okamžiku, kdy jsou proti dítěti mladšímu 15 let použita opatření podle zákona
o soudnictví ve věcech mládeže či provedeny úkony podle trestního řádu, nezajištění přiměřených
úprav při podání vysvětlení dítětem, problematický přístup ke spisu, odepření doručení usnesení
o odložení věci, nemožnost monitorování stavu řízení na internetových stránkách Ministerstva
spravedlnosti ČR, absence prvků restorativní justice a odklonů a nejasné postavení Probační a
mediační služby.

138

ŽATECKÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-848-2.
139
Např. Liga lidských práv vydala v roce 2014 Systémové doporučení č. 10 s názvem Soudnictví ve věcech dětí
mladších patnácti let. Dokument je k dispozici zde: http://llp.cz/publikace/soudnictvi-ve-vecech-deti-mladsichpatnacti-let/.
140
Usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 4. května 2015 k právům dětí mladších 15 let v řízení o činu jinak
trestném. Dokument je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/zasedanirady-dne-4--kvetna-2015-132234/.
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D. Exekutivní orgány, které mají v kompetenci dodržování a kontrolu Úmluvy v ČR

Jak vyplynulo z analýzy jednotlivých článků, dodržování a kontrola práv zaručených Úmluvou
o právech dítěte spadá do oblasti působnosti mnoha orgánů veřejné správy. Ochrana dítěte je
upravena v různých právních odvětvích a v právních předpisech různé právní síly. Tvoří tak
předmět činnosti celé řady orgánů, právnických a fyzických osob, a to v závislosti na jejich
působnosti. Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti
rodinněprávní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní apod., a z toho také
vyplývá okruh subjektů, které ji realizují.
Nejvíce kompetencí v sociálně-právní ochraně dětí je svěřeno soudům a z orgánů sociálně-právní
ochrany dětí je svěřeno nejvíc kompetencí obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.
Pro ochranu dítěte jsou však velmi důležité kompetence svěřeny i obecnímu úřadu, a to jak tomu,
ve kterém má dítě trvalý pobyt, tak tomu, ve kterém se dítě nachází v okamžiku nouze. Své zvláštní
kompetence v ochraně práv dítěte má policie, zdravotnické zařízení, škola. Výkon péče o ohrožené
děti je zajišťován kombinací aktivit státní správy a samosprávy, která působí jednak samostatně,
jednak v přenesené působnosti.
Všechny orgány veřejné moci by měly při všech svých činnostech zahrnujících děti, jednat
v souladu s jeho nejlepším zájmem (viz čl. 3 Úmluvy). Podle § 7 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, je každý oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany
na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost,
že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo na další
skutečnosti uvedené v zákoně. Podle § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. jsou státní orgány,
pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další
zařízení určená pro děti, povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, které vyžadují sociálně-právní ochranu, a to bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví. A dále každý, kdo se domnívá, že
došlo ke spáchání trestného činu, je oprávněn podat podání, které obsahuje konkrétní skutečnosti,
které nasvědčují spáchání trestného činu (trestní oznámení).
Co se týče naplňování práv zaručených Úmluvou exekutivou, mají nejvíce kompetencí následující
ministerstva a další orgány:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) má největší podíl na činnostech spadajících
do problematiky péče o ohrožené děti, je ústředním orgánem státní správy pro péči o rodinu a děti.
V rámci sociálně-právní ochrany dětí vykonává MPSV zejména legislativní, metodickou a kontrolní
činnost, včetně přezkumu pravomocných rozhodnutí krajských úřadů v odvolacím a přezkumném
řízení. V oblasti péče o rodinu a děti spolupracuje MPSV na mezinárodní úrovni, provádí
monitoring v oblasti práv dítěte a koordinaci implementace Úmluvy o právech dítěte.
MPSV je podřízen Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. MPSV je rovněž gestorem sociálního
systému, tzn., že je správním orgánem odpovědným za výplatu a kontrolu sociálních dávek
(nejčastěji prostřednictvím poboček Úřadu práce ČR). MPSV stanovuje standardy kvality
poskytování sociálních služeb. MPSV je dále podřízen Státní úřad inspekce práce a oblastní
inspektoráty práce, který kontroluje výkon nelegální práce a také pracovní podmínky mladistvých
zaměstnanců.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) má v gesci legislativu v oblasti vzdělávání.
Do kompetence MŠMT dále spadá agenda dětských domovů, dětských domovů se školou,
diagnostických ústavů a výchovných ústavů. MŠMT připravuje právní normy a metodické materiály
k ústavní péči, spolupracuje na řešení problematiky útěků dětí ze školských zařízení ústavní a
ochranné výchovy. Provádí metodiku a proškolování k problematice ústavní a ochranné výchovy.
MŠMT zajišťuje preventivní péči před nařízením ústavní výchovy v rámci středisek výchovné péče,
sleduje spolupráci s rodinami dětí umístěných v zařízeních a se zařízeními, pravidelně kontroluje
dodržování práv dětí umístěných v zařízeních, pomáhá dětem v zařízeních před jejich propuštěním,
připravuje děti v zařízeních na vstup do života, ve spolupráci se zařízeními zajišťuje ubytování
dětem opouštějícím zařízení, zaměstnání, spolupracuje se zařízeními při vyhledávání dětí
vhodných pro náhradní rodinnou péči, provádí mezirezortní koordinaci v oblasti primární prevence
a zajišťuje systém péče a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Česká školní inspekce
Česká školní inspekce je správní úřad s celostátní působností. Česká školní inspekce zpracovává
koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy. V souvislosti
s výkonem inspekční činnosti se Česká školní inspekce s předchozím souhlasem MŠMT může
podílet na zajišťování úkolů souvisejících s naplňováním mezinárodních smluv, s rozvojem
mezinárodních styků a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku
z členství v mezinárodních organizacích. Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních
zapsaných do školského rejstříku a na dalších místech dle zákona č. 564/2004 Sb., v rámci inspekční
činnosti
a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských
zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,
b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních
vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů a dále podmínky a průběh
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a
rámcovým vzdělávacím programem,
d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a
školských služeb,
e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu.
Ministerstvo zdravotnictví
Pod rezort Ministerstva zdravotnictví (MZ) spadají zařízení léčebně preventivní péče – kojenecké
ústavy a dětské domovy pro děti do tří let věku. Dále se jedná zejména o praktické lékařství pro děti
a dorost a sociální pediatrii. Do kompetence MZ dále patří prevence násilí na dětech, předcházení
rizikovému chování mladistvých, užívání návykových látek u dětí a mládeže a podpora rodin se
zdravotně postiženými dětmi.
Ministerstvo vnitra
Rezort vnitra se v rámci své působnosti zaměřuje na problematiku odhalování, vyšetřování
a objasňování trestné činnosti dětí a páchané na dětech, na koncepční a metodickou činnost
v oblasti prevence trestné činnosti dětí a páchané na dětech, na vytváření informačního systému
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včasné intervence, informačních systémů v oblasti prevence kriminality a problematiku dětícizinců bez doprovodu.
Ministerstvo spravedlnosti
V kompetenci Ministerstva spravedlnosti je agenda rodinné legislativy (má v gesci občanský
zákoník, kam se přesunula problematika rodinného práva z dřívějšího zákona o rodině), související
agenda procesních předpisů a agenda zákonné úpravy trestněprávní ochrany dětí a mládeže,
probační a mediační služby, věznic pro mladistvé. Ministerstvo spravedlnosti je ústředním
orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství.
Rada vlády pro lidská práva
Rada vlády České republiky pro lidská práva (dále jen „Rada“) je poradním orgánem vlády České
republiky pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod, byla zřízena usnesením vlády ČR
č. 809 ze dne 9. prosince 1998. V současné době v jejím čele stojí ministr pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu.
Rada sleduje dodržování a naplňování Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod
jako základních dokumentů zajišťujících ochranu lidských práv a základních svobod. Rada dále
sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti ochrany lidských práv
a základních svobod, zejména závazků plynoucích z:








Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,
Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech,
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,
Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace,
Úmluvy o právech dítěte,
Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo
trestání,
Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo
trestání.

Rada sleduje míru naplňování lidských práv a základních svobod v České republice, která vyplývají
z uvedených dokumentů, zpracovává pro vládu návrhy týkající se koncepcí politiky v jednotlivých
oblastech ochrany lidských práv, hodnotí legislativní i jiné návrhy a opatření vlády i jednotlivých
ministerstev z hlediska ochrany lidských práv, odhaluje možné problémy a nedostatky a
doporučuje vládě opatření k jejich řešení. Rada přitom spolupracuje s nevládními neziskovými
organizacemi zaměřenými na oblast lidských práv a s orgány územní samosprávy. Radu v tomto
směru podporují její odborné výbory.
Orgány sociálně-právní ochrany dětí
Orgány sociálně-právní ochrany dětí a jejich kompetence jsou vymezeny v zákoně
o sociálně-právní ochraně dětí. Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou:
a. obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti (městské úřady, ve statutárních městech
magistráty a úřady městských obvodů, v Praze úřady pověřených městských částí),
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b. obecní úřady, újezdní úřady (ustanovení o obecních úřadech se vztahují i na újezdní
úřady),
c. krajské úřady (v Praze Magistrát hl. města Prahy),
d. Ministerstvo práce a sociálních věcí
e. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
f. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu
Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují také obce a kraje v samostatné působnosti, komise
pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně právní
ochrany pověřeny (§ 4 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.), které však nejsou orgány sociálně-právní
ochrany dětí. V sociální oblasti je výkon péče o ohrožené děti zajišťován kombinací aktivit státní
správy a samosprávy, která působí jednak samostatně, jednak v přenesené působnosti.
Pro náhradní rodinnou péči jsou nejdůležitější kompetence obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a krajského úřadu, tuto činnost vykonávají oba subjekty v přenesené působnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že především obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady
mají možnost bezprostředně sledovat ochranu práv dítěte a včas činit potřebná opatření se
znalostí problému a místních podmínek, ukládá jim zákon nejvíce povinností v ochraně dětí a
pomoci rodičům a dalším osobám, které jsou odpovědné za výchovu dětí.
Podle § 38 zákona č. 359/1999 Sb., a § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zřizuje
starosta obce s rozšířenou působností komisi pro sociálně právní ochranu dětí (dále také jen
„komise“). Je určena pouze k výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Úkolem komise podle zákona č. 359/1999 Sb., je například koordinovat výkon sociálně právní
ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, navrhovat a posuzovat sociálně
preventivní programy na ochranu dětí, či posuzovat jednotlivé případy provádění sociálně právní
ochrany dětí a vydávat k nim stanoviska, pořádat případové konference.
Do působnosti krajských úřadů vedle kontrolní a metodické činnosti patří téměř celý proces
zprostředkování náhradní rodinné péče, rozhodování o udělení pověření k výkonu sociálně právní
ochrany dětí fyzickými a právnickými osobami a rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ve vztahu k obecním úřadům a obecním úřadům
obcí s rozšířenou působností plní krajské úřady funkci nadřízeného kontrolního orgánu a funkci
odvolacího orgánu příslušného pro přezkum rozhodnutí vydaných obecními úřady a obecními
úřady obcí s rozšířenou působností ve správním řízení.
Mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí se řadí rovněž MPSV a ÚMPOD, určité činnosti mohou
vykonávat rovněž pověřené nestátní subjekty (viz dále).
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD)
ÚMPOD zastává agendu sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k cizině. Role ÚMPOD jako
ústředního orgánu tak spočívá v zastupování České republiky navenek v rámci některých
mezinárodních úmluv. Specifická činnost ÚMPOD zahrnuje vymáhání výživného do a z ciziny,
zajišťování aktivit spojených s mezinárodním osvojením, občanskoprávními aspekty
mezinárodních únosů dětí a zajištění styku s dítětem. Agenda Úřadu je úzce propojena s činností
Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších orgánů sociálně-právní ochrany dětí: v oblasti
mezinárodního osvojení jsou krajskými úřady Úřadu zpřístupňovány údaje z evidence dětí
vhodných k mezinárodnímu osvojení a údaje o žadatelích vhodných pro mezinárodní
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zprostředkování osvojení, v rámci mezinárodních únosů dětí je opatrovníkem dítěte v některých
případech ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecního úřadu obce
s rozšířenou působností.
Výkon péče o ohrožené děti v rámci nestátního sektoru
Zákon č. 359/1999 Sb. dává možnost, aby i nestátní subjekty (nadace, spolky, obecně prospěšné
společnosti, církve a další právnické a fyzické osoby) na základě pověření vydaného krajským
úřadem nebo Magistrátem hl. m. Prahy plnily určité úkoly v sociálně-právní ochraně dětí, přičemž
tyto činnosti zákon č. 359/1999 Sb. přímo vymezuje. Pověřené osoby nejsou orgány sociálněprávní ochrany.
Fyzické a právnické osoby (nejčastěji to jsou v praxi neziskové organizace) mohou sociálně-právní
ochranu poskytovat na základě rozhodnutí o pověření a v rozsahu, který zákon č. 359/1999 Sb.
umožňuje a který je ve vztahu ke konkrétní pověřené osobě blíže vymezen v rozhodnutí o udělení
pověření.
Pověřené osoby nemohou být pověřeny výkonem jiných činností, než jsou vymezeny v zákoně
č. 359/1999 Sb. O pověření k výkonu sociálně-právní ochrany rozhoduje krajský úřad, jehož místní
příslušnost se řídí místem trvalého pobytu nebo místem sídla žadatele o vydání pověření.
Činnosti osob pověřených výkonem sociálně-právní ochrany dětí:
Obsahem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí mohou být např. následující oprávnění:
-

-

vyhledávat děti, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje,
pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
poskytovat nebo zprostředkovávat rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a
při péči o dítě zdravotně postižené a pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a
kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě a jeho výchovou;
vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku;
zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany; apod.

Další
Z popisu právní úpravy navazující na jednotlivé články Úmluvy vyplývá, že k jejich naplňování
vystupují i další subjekty. Jsou to například matriční úřady v případě registrace dítěte po jeho
narození. Dále můžeme zmínit Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která dohlíží nad vysíláním
vhodné reklamy v televizi. V případě podání žádosti o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím dítětem, se orgánem, který se podílí na uskutečnění práva na informace
takového dítěte, stává každý orgán veřejné moci, kterému je taková žádost adresovaná.
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E. Implementace Opčních protokolů Úmluvy o právech dítěte v České republice

Česká republika ratifikovala všechny tři opční protokoly, které byly K Úmluvě přijaty. Jedná se o:
a) Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů141,
b) Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské
pornografii142,
c) Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení143.
Ad a) Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
Česká republika přistoupila k Opčnímu protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí
do ozbrojených konfliktů (dále jen „OPZDOK“) ke dni 12. února 2002. OPZDOK zavazuje státy, aby
nepovolávaly mládež do 18 let do ozbrojených sil a zajistily, aby se dobrovolníci v tomto věku přímo
neúčastnili boje. Také jiné ozbrojené skupiny nemají povolávat dětské vojáky mladší 18 let a
používat je v bojových akcích. Podle článku 8 odst. 1 OPZDOK mají smluvní strany podat úvodní
zprávu o stavu plnění protokolu do dvou let od jeho přijetí. Úvodní zpráva o plnění OPZDOK 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 usnesením ze dne 5. února 2007 č. 95.
Již v Úvodní zprávě České republiky o plnění OPZDOK z roku 2005 bylo konstatováno, že:
„51. V souvislosti s přistoupením k Protokolu nemusela být přijímána žádná legislativní opatření,
protože právní řád České republiky již před přistoupením vylučoval zařazení osob mladších 18 let
do ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, a to včetně mimořádných opatření. Protože současně
vylučuje existenci jiných ozbrojených skupin na území státu, nebylo nutné přijímat opatření ani
v tomto směru. K aplikaci Protokolu nemusela být z důvodu existence zákonů plně vyhovujících
Protokolu přijímána ani žádná opatření organizační povahy k činnosti státních orgánů na regionální
úrovni. Se samosprávnými orgány a civilní veřejností ze stejného důvodu nemusely být zaváděny
v souvislosti s přijetím Protokolu žádné zvláštní postupy.“
52. Za realizaci Protokolu při doplňování a činnosti ozbrojených sil České republiky odpovídá
Ministerstvo obrany. Ozbrojené síly České republiky se podílejí na mírových akcích mezinárodních
mezivládních organizací (OSN, EU, OBSE), a to jak vysíláním vojenských jednotek, tak i
propůjčováním jednotlivých vojáků k plnění úkolů v pozorovatelských misích. Do těchto misí jsou
vysíláni pouze vojáci z povolání. Všichni v rámci přípravy procházejí vzděláváním v právu
ozbrojených konfliktů. Toto vzdělávání je z jedné poloviny zaměřeno na mezinárodní humanitární
právo a lidská práva včetně práv dětí a Protokol.
53. Za realizaci Protokolu při doplňování a činnosti ozbrojených bezpečnostních sborů České
republiky odpovídá Ministerstvo vnitra.“
Česká republika předala Výboru Informace České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě
o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů spolu s třetí a čtvrtou periodickou
zprávou o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte.

141

Sdělení č. 45/2003 Sb. m. s.
Sdělení ř. 74/2013 Sb. m. s.
143
Sdělení č. 28/2016 Sb. m. s.
142
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Evropská unie přijala v roce 2003 obecné zásady EU týkající se dětí a ozbrojených konfliktů. Tyto
zásady byly v roce 2008 aktualizovány. Uvedené pokyny zavazují EU k řešení krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých dopadů ozbrojených konfliktů na děti. Cílem je přesvědčovat vlády
a organizace po celém světě, aby dodržovaly humanitární právo a lidská práva, která děti chrání
před dopady ozbrojených konfliktů. Snaží se také zabránit náboru dětí do ozbrojených sil a zastavit
beztrestnost pachatelů trestných činů na dětech.
Viz čl. 38 – Práva dítěte v ozbrojených konfliktech.
Ad b) Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské
pornografii vstoupil v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 18. ledna 2002. Pro Českou
republiku vstoupil v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 26. září 2013. Opční protokol
stanoví závazné mezinárodní standardy k prevenci, potlačování a trestání činů spojených s
prodejem dětí za účelem jejich sexuálního zneužívání, nucené práce či nelegální adopce, činů
spojených s dětskou prostitucí a dětskou pornografií. Podle čl. 12 odst. 1 Opčního protokolu mají
smluvní strany podat úvodní zprávu o plnění protokolu do dvou let od jeho přijetí, v případě České
republiky tedy do září 2015. Úvodní zpráva však dosud předložena nebyla.
Vláda České republiky přijala již v roce 2000 Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu
zneužívání dětí, tento plán byl několikrát aktualizován a následně byl nahrazen Národní strategií
prevence násilí na dětech v České republice na období 2008 - 2018 , jejímž cílem je na národní,
regionální i místní úrovni zvýšit ochranu dětí před všemi formami násilí a odstranit roztříštěnost
preventivních programů a přispět tak k jejich vyšší efektivitě. Komerční sexuální zneužívání dětí je
celosvětovým problémem.
Závazky kriminalizace jednání uvedených v tomto opčním protokolu jsou v českém právním řádu
plně zajištěna. Jedná se zejména o ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů. Zejména se jedná o §164 (neoprávněné odebrání tkání a orgánů), §168
(obchodování s lidmi), §169 (svěření dítěte do moci jiného), §170 (zbavení osobní svobody), §171
(omezování osobní svobody), §172 (zavlečení), §175 (vydírání), §177 (útisk), §185 (znásilnění),
§ 186 (sexuální nátlak), §187 (pohlavní zneužití), §189 (kuplířství), §192 (výroba a jiné nakládání
s dětskou pornografií), §193 (zneužití dítěte k výrobě pornografie), §200 (únos dítěte a osoby
stižené duševní poruchou), §201 (ohrožování výchovy dítěte) a §202 (svádění k pohlavnímu styku).
Problematikou komerčního sexuálního zneužívání dětí se zabývají i orgány Rady Evropy, které k ní
již vydaly řadu Doporučení. Nejdůležitějším z nich je doporučení Výboru ministrů č. Rec(91) 11
o sexuálním vykořisťování, pornografii, prostituci a obchodu s dětmi a mladistvými a doporučení
Výboru ministrů č. Rec(2001)16 o ochraně dětí před sexuálním zneužíváním. Další dokumenty
Rady Evropy zahrnují: Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1065 o obchodování
s dětmi a dalších formách vykořisťování, Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy
1121 o právech dětí, Rezoluce 1099 (1996) o sexuálním vykořisťování dětí, Doporučení
Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1371 (1998) o zneužívaných a zanedbávaných dětech.
Rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1307(2002) o sexuálním zneužívání dětí –
nulová tolerance.
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod zahrnuje ochranu dítěte proti zneužívání
pod článek 3 a 4. Dále se na tuto oblast vztahuje čl. 9 Úmluvy o počítačové kriminalitě, který se
věnuje trestným činům souvisejícím s dětskou pornografií.
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Česká republika rovněž přistoupila k Úmluvě Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu
vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Uvedená úmluva vstoupila v platnost na základě svého
článku 45 odst. 3 dne 1. července 2010. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce
4 téhož článku dne 1. září 2016.
Tato Úmluva si klade za cíl kriminalizovat široké spektrum sexuálního zneužívání dětí včetně
případů, kdy je takové zneužití spácháno v domácnosti, v rámci rodiny, za použití násilí, donucení
nebo pohrůžky. Preventivní opatření nastíněná Úmluvou se týkají výběru a školení osob pracujících
s dětmi, dále osvěty dětí ohledně možných rizik a jejich výchovy k tomu, aby byly schopné se bránit,
stejně jako dohledu nad pachateli a potenciálními pachateli.
Mezi další cíle Úmluvy patří zavedení programů na podporu obětí a telefonických a internetových
linek důvěry. Úmluva zajišťuje, že určité druhy jednání budou kvalifikovány jako trestný čin, a
nabádá občany k ohlašování podezřelých incidentů. Jedná se zejména o angažování se v sexuálních
aktivitách s dítětem pod určitou věkovou hranicí, v dětské prostituci a v dětské pornografii. Úmluva
také počítá s využitím nových technologií, zejména internetu, za účelem sexuálního ubližování
nebo zneužívání dětí, například k tzv. „groomingu“, což je rozšiřující se fenomén sexuálního
ubližování nebo zneužívání dětí dospělým, se kterým se před tím seznámily na internetových
diskusích, sociálních nebo herních stránkách. S cílem potírat sexuální turismus za účelem
pohlavního styku s dítětem zavádí Úmluva odpovědnost fyzických osob za některé trestné činy
spáchané v zahraničí. Tento nový právní nástroj také zajišťuje ochranu dětských obětí v průběhu
trestního řízení, například s ohledem na jejich identitu a soukromí.
Ministerstvo práce a sociálních věcí disponuje statistickými údaji o dětech, které se staly obětí
sexuálního zneužívání, a dále údaji o dětech, které se staly obětí komerčního sexuálního
zneužívání, tj. byly zneužity k dětské prostituci nebo k výrobě dětské pornografie.144 Ve statistikách
MPSV jsou vykazovány případy sexuálního zneužívání dětí, případy dětské prostituce a případy
zneužití dětí k dětské pornografii, které byly v daném roce evidovány orgány sociálně-právní
ochrany dětí (obecními úřady obcí s rozšířenou působností), včetně případů, ve kterých dosud
nebylo skončeno trestní stíhání nebo ve kterých trestní stíhání vůbec neproběhlo. Statistiky MPSV
proto nemusí být shodné se statistikami Policie ČR a Ministerstva vnitra o počtu spáchaných
trestných činů v této oblasti.145
Ze statistik MPSV vyplývá, že počty zjištěných případů sexuálního zneužívání dětí, dětské
pornografie a dětské prostituce v uplynulých pěti letech nevykazuje zásadní a trvalé výchylky ani
jedním směrem. Nejčastěji se vyskytují případy sexuálního zneužívání, poté následuje dětská
pornografie a nejméně se vyskytuje dětské prostituce. Je však otázkou, do jaké míry počty
zaznamenaných případů dětské prostituce odpovídají skutečnému rozsahu, ve kterém se tento
nebezpečný jev v České republice vyskytuje (zvláště pokud jde o děti ve věkové kategorii od 15
do 18 let, o děti – cizince bez doprovodu nebo o výskyt tohoto jevu na území hl. města Prahy nebo
jiných rizikových oblastí).
Ad c) Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení byl Českou
republikou ratifikován dne 19. listopadu 2015. Opční protokol vstoupil v platnost na základě svého
článku 19 dne 14. dubna 2014. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 2 téhož
článku dne 2. března 2016. Na základě tohoto opčního protokolu je Výboru pro práva dítěte
144

Statistiky jsou dostupné zde: http://www.mpsv.cz/cs/7260.
MPSV: Jak bojujeme proti sexuálnímu zneužívání dětí. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2016-1214]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17013/priloha.pdf.
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přiznána zejména pravomoc projednávat oznámení jednotlivců či skupin jednotlivců, v jurisdikci
smluvního státu, kteří tvrdí, že tento smluvní stát porušil vůči nim některé z práv uvedených
v Úmluvě nebo jejích opčních protokolech. Oznámení lze podat až po vyčerpání všech dostupných
vnitrostátních opravných prostředků. Toto pravidlo se neuplatňuje, pokud trvání použití
opravných prostředků přesahuje přiměřené lhůty nebo pokud je málo pravděpodobné, že jím lze
dosáhnout skutečné nápravy.
Vzhledem k tomu, že na základě článku 20 opčního protokolu se může oznámení podané k Výboru
pro práva dítěte týkat pouze takového porušení práva, ke kterému došlo až po vstupu protokolu
v platnost pro dotčený stát, je možné očekávat, že první oznámení podle Protokolu mohou být
České republice předána k vyjádření až po uplynutí jednoho roku od vstupu Protokolu v platnost,
neboť musí být splněna podmínka předchozího vyčerpání všech dostupných vnitrostátních
opravných prostředků. Usnesením vlády ze dne 4. března 2015 č. 158 bylo mimo jiné uloženo
ministryni práce a sociálních věcí předložit vládě za tři roky po vstupu Protokolu v platnost zprávu
o jeho provádění včetně informace o počtu vyřízených oznámení a souvisejících finančních
dopadech.
Vzhledem k tomu, že doporučení Výboru jsou pro státy nezávazná, přicházejí, v případě porušení
práv zaručených Úmluvou, v úvahu spíše jiné ochranné nástroje, zejm. podání stížnosti
k Evropskému soudu pro lidská práva.
F. Kompetence a odpovědnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí za konkrétní

případy porušování práv dítěte
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „ÚMPOD“) je zřízen na základě § 3 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. ÚMPOD je orgánem státní správy plnícím, kromě
kompetencí svěřených mu zákonem č. 359/1999 Sb., funkci ústředního orgánu podle některých
mezinárodních úmluv a další funkce vyplývající z mezinárodního práva146 nebo práva Evropské
unie147. ÚMPOD je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Působnost ÚMPOD upravuje § 35
zákona č. 359/1999 Sb.
ÚMPOD zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí ve vztahu k cizině. Agendu ÚMPOD je možné
rozdělit do čtyř základních oblastí:
- vymáhání výživného pro děti v České republice od povinných osob žijících v cizině a vymáhání
výživného od povinných osob žijících v České republice pro děti v cizině, což představuje stěžejní
agendu ÚMPOD,
- řešení případů protiprávního přemístění dětí z České republiky do ciziny nebo z ciziny do České
republiky (tzv. "mezinárodní únosy dětí"),
- zprostředkování mezinárodního osvojení, tj. zprostředkování osvojení dětí z České republiky
do ciziny a z ciziny do České republiky,
146

Úmluva OSN o vymáhání výživného v cizině, Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti
k dětem, Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti, Úmluva o občanskoprávních aspektech
mezinárodních únosů dětí, Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, Evropská úmluva
o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí, Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném
právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí.
147
ÚMPOD plní funkci ústředního orgánu podle následujících právních předpisů EU:
- nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a věcech
rodičovské zodpovědnosti,
- nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech
vyživovacích povinností.
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- zajištění práva styku s dítětem, které žije v jiném státě než rodič.
Úlohou ústředního orgánu podle příslušných mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie je
přijímání žádostí od oprávněných osob, odesílání žádostí oprávněných osob ústředním orgánům
v jiných smluvních (členských) státech, poskytování poradenské pomoci, poskytování nezbytné
součinnosti na dožádání partnerských ústředních orgánů, poskytování informací o platném právu
a výměna informací a zkušeností ohledně uplatňování mezinárodních smluv v praxi.148
V případě odebrání dětí s českým státním občanstvím jejich rodičům na území jiného státu, se
taková situace posuzuje následujícím způsobem. Tím, že rodina dobrovolně přemístí své obvyklé
bydliště do jiného státu, vyjadřuje vůli podrobit se tamnímu právnímu řádu. Pokud se v případě
nevyskytuje přeshraniční prvek (např. rodič, který žádá o styk s dítětem žijícím v jiném státě,
mezinárodní únos dětí či přeshraniční vymáhání výživného), pak jsou možnosti ÚMPOD v péči
o dítě s českým státním občanstvím žijícím v zahraničí velmi omezené. ÚMPOD jako orgán České
republiky nemůže bez dalšího působit a zasahovat na území jiných států, což je výrazem
svrchovanosti těchto států. Státy mohou svou svrchovanost omezit například přistoupením
k mezinárodním smlouvám, tzn. akceptováním závazků, které pro ně z těchto smluv vyplývají.
Situace v zahraničí, jako jsou upřednostnění svěření dítěte do péče cizích pěstounů před prarodiči
dítěte, neumožnění styku mezi dítětem a rodičem, odmítnutí práva styku s dětmi, zbavení
rodičovských práv a nucené osvojení, jsou plně v pravomoci soudu místa obvyklého bydliště dítěte.
V nedávné době se vyskytly medializované případy zbavení rodičovských práv a nuceného osvojení
v Norsku. Norsko není členem Evropské unie a do nedávna nebylo ani smluvní stranou haagské
Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech
rodičovské́ zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, což znamenalo velmi malou možnost českých
státních orgánů ovlivnit rozhodnutí norských orgánů.
Česká republika však poskytuje pomoc občanům České republiky, kteří se v době svého
přechodného pobytu v cizině ocitli v nouzi v důsledku události hodné zvláštního zřetele a nejsou
tuto situaci schopni řešit bez této pomoci. Pomoc je poskytována prostřednictvím zastupitelských
úřadů ČR a to na základě Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích publikované pod č. 32/1969 Sb.
(zejména čl. 5, odst. a). Podle kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy v platném znění, zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a
jejích občanů v zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí. Děje se tak prostřednictvím
zastupitelských úřadů ČR na žádost dotčeného občana nebo jeho osoby blízké.
Dne 1. 7. 2016 vstoupila na základě ratifikačního procesu pro Norsko v platnost haagská Úmluva o
pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské́
zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí. Smluvní státy mohou podle Haagské úmluvy o ochraně
dětí například žádat konkrétní opatření k ochraně dítěte, usnadnění styku s dětmi, podporovat
smírné řešení případů, požadovat součinnost jiného smluvního státu při provádění sociálních
šetření či pátrání po dětech. Nové případy mohou být např. z Norska přeneseny k dalšímu šetření
do jiné země úmluvy, pokud to je v nejlepším zájmu dítěte. Úmluva se však použije pouze
na opatření (např. omezení rodičovské odpovědnosti, umístění do pěstounské péče apod.) přijatá
ve smluvním státě poté, co Úmluva vstoupila pro tento stát v platnost.
V duchu norské legislativy je od 1. 7. 2016 možné umístění dítěte v pěstounské péči nebo v ústavu
v cizině postupem podle Haagské úmluvy o ochraně dětí tehdy, pokud s tím budou souhlasit rodiče
(a také dítě, je-li starší 12 let). Úmluva tedy nezakládá žádný automatický repatriační
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Macela M. a kol. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-727-0.
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mechanismus, ale stále jako hlavní princip zdůrazňuje nejlepší zájem dítěte, jak jej ostatně definuje
i Úmluva OSN o právech dítěte, kterou jsou již vázány Česko i Norsko.149
V rámci systému Rady Evropy může podle čl. 33 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod každá Vysoká smluvní strana předložit Evropskému soudu pro lidská práva každé údajné
porušení ustanovení Úmluvy a jejích protokolů jinou Vysokou smluvní stranou.
G. Závěr

Úmluva o právech dítěte byla do českého právního řádu řádně implementována. Lze říci, že český
právní řád poskytuje dětem dostatečné záruky k naplnění jejich práv. Je však otázkou, zda se právní
úprava vždy promítá do skutečnosti. V každé situaci nebo v každém řízení, ve kterém se dítě
nachází, může docházet k porušení jeho jednotlivých práv. Je poté na zákonném zástupci dítěte
nebo i dítěti samotném, aby se u příslušných orgánů bránilo. Pokud se u některého práva
zaručeného Úmluvou vyskytuje systémový problém, snažili jsme se na něj upozornit v rámci popisu
jednotlivých článků Úmluvy.
Nejednotné názory jsou v otázce babyboxů, za které byla Česká republika některými
mezinárodními institucemi kritizována, dále zdravotního pojištění dětí cizinců ze třetích zemí, kteří
zde nemají trvalý pobyt, podmínek dětí uprchlíků v detenčních zařízeních a procesní práva dětí
mladších 15 let v řízení o činu jinak trestném. V České republice rovněž neexistuje instituce
dětského ombudsmana, po které ve svých doporučeních opakovaně volá Výbor pro práva dítěte,
což by měl být nezávislý orgán monitorující realizaci Úmluvy a pro citlivé šetření jednotlivých
stížností dětí.150
V případě vyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy při porušení práva zaručeného Úmluvou
pak přichází v úvahu obrátit se na některou z mezinárodních institucí. V případě institucí OSN a
podávání individuálních stížností např. k Výboru pro práva dítěte je však potřeba mít na paměti, že
tyto orgány nevydávají rozhodnutí, která by byla pro smluvní státy závazná. Výsledkem
projednávání jednotlivých stížností je tak v nejlepším případě pouze doporučení smluvnímu státu,
jak v budoucnu lépe mezinárodní normy a standardy implementovat. Obdobnou povahu mají
závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte (a jiných obdobných výborů) ke zprávám smluvních
států o implementaci úmluv OSN.
Pokud lze právo zaručené Úmluvou podřadit rovněž pod právo zaručené Úmluvou o ochraně
lidských práv a základních svobod, pak je možné podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská
práva. Jeho rozhodnutí totiž pro smluvní státy závazná jsou, a pokud soud konstatuje, že došlo
k porušení úmluvy, může zároveň stěžovateli přiznat udělení spravedlivého zadostiučinění
(finanční kompenzace majetkové či nemajetkové újmy). Nevýhodou však je, že Úmluva o ochraně
lidských práv a základních svobod se s Úmluvou plně nepřekrývá.
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Téma ochrany práv dětí bylo také tématem semináře s názvem Budoucnost rodinněprávního soudnictví aneb
justice vstřícná k dětem, který se konal 19. října 2016 v Senátu, a který se věnoval právě nedostatkům v řízení před
soudy, jejichž účastníkem jsou děti. Výsledky semináře jsou k dispozici zde:
http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2016/ochrana-prav-deti-v-ceskem-soudnictvi/ .

