
















 

 

 

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

Hlavní principy: obecnýzáklad pro veškerá práva dětí

Definice dítěte (článek 1): Pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let,
pokud podle právního řádu, jež se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Výbor pro práva dítěte,
výkonný orgán řídící se Úmluvou o právech dítěte, doporučuje všem zemím, aby přehodnotily hranici
dospělosti, pokud je stanovena pod 18 let věku.

Odstranění  diskriminace  (článek  2): Úmluva  o  právech  dítětě  přiznává  všem  dětem  bez  ohledu  na
jejich původ,  víru či  schopnosti veškerá  dětská  práva. Nezáleží na tom, kde dítě žije, jakým jazykem
hovoří, co dělají jeho rodiče, zda je dívka či chlapec, z jakého   kulturního   zázemí   pochází,   kolik
má   jeho   rodina   peněz.   Žádné   dítě   by   nemělo   být znevýhodněno.

Nejlepší zájem dítěte (článek 3): Zájem dítěte musí být zohledněn při jakékoliv činnosti týkající se dětí.
Všichni  dospělí  by  měli  dělat  rozhodnutí  podle  toho,  co  je  nejlepší  pro  děti,  jelikož  tato  rozhodnutí  je
přímo  ovlivňují.  Toto  pravidlo  se  vztahuje  také  na  finanční  politiku  země,  na  legislativu,  na  rozhodnutí
týkající se budoucnosti jako takové.

Právo na život, přežití a rozvoj (článek 6): Děti mají právo žít. Vlády jednotlivých zemí odpovídají za to,
že děti mohou žít a vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí.

Respekt  k  názoru  dětí  (článek  12): Když dospělí dělají rozhodnutí, která ovlivní život dětí, mají děti
právo se k tomuto rozhodnutí vyjádřit a jejich názor by měl být brán v potaz. To však neznamená, že děti
mohou rodičům říkat, co mají dělat. Úmluva o právech dítěte se snaží motivovat dospělé, aby naslouchali
dětem  a  zahrnuli  je  do  rozhodovacího  procesu  -  nedává v žádném případě dětem nadvládu  nad
dospělými. Č lánek 12 doporučuje přizpůsobit dialog s dětmi jejich věku a stupni vývoje. Schopnost
formovat a vyjadřovat své názory se utváří během dětství a mnoho rodičů proto přirozeně věnuje
větší  pozornost  názorům  dospívajících  než  dětí  na  základní  škole,  přestože  mají  rovnocenné
postavení v rodině.



 

 

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

Právo na přežití a rozvoj: základní právo na život

Článek  4  (Právo na ochranu): Vlády  jednotlivých  zemí  mají  odpovědnost  za  to,  že  práva  dětí  jsou
dodržována,  respektována  a  naplňována  v  praxi.  Když  stát  ratifikuje Úmluvu o  právech dítěte,  zaváže
se k  revizi  svého  právního systému. To  zahrnuje také  přizpůsobení sociálního systému,  právního řádu,
zdravotní  péče  a  vzdělávacího  systému zájmům dětí.  Vlády  jsou  povinny  přijmout  potřebné  kroky  k
tomu,  aby  byly základní standardy  obsažené  v  této  úmluvě  dodržovány.  Všichni  musí  pomoci  rodinám
ochraňovat děti a vytvářet pro ně kreativní prostředí.

Článek  5  (Role  rodičů): Každý  musí  respektovat  právo  a  odpovědnost  rodičů  za  výchovu  dětí,  jejich
rozvoj a jejich vzdělání v oblasti lidských práv. Pomoci dětem pochopit jejich práva neznamená tlačit je k
odpovědnosti a k rozhodnutím, s jejichž důsledky si ve svém věku nedokáží poradit. Článek 5 podporuje
rodiče, aby dětem nechávali takovou odpovědnost, která odpovídá jejich schopnostem. Zároveň by vlády
jednotlivých zemí měly plně podporovat rodiny k výchově dětí a poskytovat jim oporu.

Článek 6 (Přežití a vývoj): Děti mají právo na život. Vlády mají povinnost se ujistit, že děti vyrůstají ve
zdravém a bezpečném prostředí.

Článek   7   (Registrace   jména  a národnosti): Všechny   děti   mají   právo   být   zaregistrovány   do
oficiálního národního registru. Děti mají právo na jméno, na národnost a na péči, kterou jim poskytuje
rodina.

Článek 8 (Identita): Každé dítě má nárok na svou identitu - na oficiální záznam toho, kým jsou. Vlády
jednotlivých zemí musí respektovat právo dětí na jméno, národnost a rodinné kořeny.

Článek 9 (Oddělení od rodičů): Děti mají nárok na život u své rodiny, pokud to nenarušuje jejich další
práva. Děti, jejichž rodiče nežijí společně, mají nárok vidět oba dva rodiče, pokud to nezasahuje do jejich
dalších práv.

Článek 10 (Rodinná jednota): Rodiny, jejíž členové žijí v různých zemích, mají právo se pohybovat mezi
těmito zeměmi, aby děti mohly být v kontaktu s oběma rodiči. Rodina musí mít příležitost se znovu setkat
a sestěhovat dohromady.

Článek 14 (Svoboda ve výběru náboženství a myšlenkového směru): Děti mají právo věřit a přiklánět
se  k  tomu,  co  je  jim  blízké,  mohou  praktikovat  náboženské  zvyky,  pokud  tím  neomezují  svobodu
druhých lidí. Rodiče by měli své děti vést a poskytovat jim etické a morální rady při rozhodování v těchto
otázkách.  Náboženské  skupiny  z  celého  světa  vyjadřují  podporu  Úmluvě  o  právech  dítěte,  která  nijak
neomezuje  rodiče  v  tom,  aby  děti  vychovávali  ve  své  víře.  Na  druhé  straně  Úmluva  o  právech  dítěte
zmiňuje,  že  s  tím,  jak  dítě  roste  a  vytváří  si  vlastní  názor,  má  právo  přijmout  vlastní  postoj  k
náboženským tradicím a hodnotám, ve kterých vyrůstalo. Úmluva podporuje děti, aby přemýšlely o svém
kulturním  zázemí,  ale  zároveň  podotýká,  že  každý  má  právo  praktikovat  své  kulturní  a  náboženské
tradice.



 

Článek  18  (Odpovědnost rodičů): Oba rodiče mají rovnocennou odpovědnost za přivedení dítěte na
svět  a  musí  se  rozhodovat  podle  toho,  co  je  nejlepší  pro  jejich  dítě.  Vlády  jednotlivých  zemí  musí
respektovat odpovědnost rodičů za výchovu svých dětí. Stát však musí rodičům poskytovat asistenci a
služby, které jim umožní chodit do zaměstnání.

Článek 20 (Děti z nefunkčních rodin): Děti, o které se nemůže z různých důvodů postarat jejich rodina,
mají  nárok  na  speciální  péči  a  musí  se  o  ně  starat  lidé,  kteří  respektují  jejich  práva,  etnický  původ,
víru, kuturní či náboženské zvyklosti.

Článek 22 (Děti uprchlíků): Děti mají stejná práva, i když ztratily domov a mají status uprchlíků.

Článek  23  (Děti s postižením): Děti, které mají jakoukoliv formu postižení, mají svá práva a nárok na
péči, která je stanovena v Úmluvě o právěch dítěte.

Článek  24  (Zdraví  a  zdravotní  systém): Děti  mají  nárok  na  zdravotní  péči  –  nejlepší  možnou
zdravotní  péč i   –  na  nezávadnou  vodu,  výživu, čisté  a  bezpečné  prostředí.  Bohatší  země  by  měly
pomoci ekonomicky méně rozvinutým zemím dosáhnout tohoto cíle.

Článek    25    (Náhradní  péče  o  dítě): Děti,  které  vyrůstají  v  náhradní  péči  a  nejsou  z  rozhodnutí
příslušných  úřadů  opatrovány  vlastními  rodiči,  mají  právo  na  to,  aby  jejich  životní  prostředí  co  nejvíce
připomínalo život u rodiny. Jejich péče a léčba by se měla řídit podle toho, co je pro děti tím nejlepším.

Článek 26 (Sociální bezpeč í): Děti mají právo na pomoc od úřadů či zástupců jejich země, pokud se
ocitnou v nebezpečí.

Článek  27  (Vhodná životní úroveň): Děti mají právo na takovou životní úroveň, která jim umožní se
fyzicky  i  mentálně  rozvíjet.  Vlády  jednotlivých  zemích  mají  povinnost  pomoci  rodinám  a  opatrovníkům,
kteří  nedokáží  odpovídající  životní  úroveň  dětem  zabepezpečit  (zejména  co  se  týče  oblečení,  jídla,
bydlení).

Článek  28  (Právo  na  vzdělání):  Všechny  děti  mají  právo  na  základní  vzdělání,  které  by  mělo  být
zdarma. Ekonomicky vyspělejší státy by měly pomoci těm méně rozvinutým zemím zajistit tento standard
ve vzdělání dětí. Školní řád musí respektovat důstojnost dětí a řídit se pevnými pravidly bez použití násilí.
Zástupci jednotlivých zemí se musí ujistit, že zřizovatelé škol dodržují disciplinární pravidla a hlídají, aby
na  školách  nebyly  praktikovány  tělesné či  psychické  tresty.  Úmluva  o  právech  dítěte  si  velmi  váží
vzdělání a podporuje všechny děti v tom, aby dosáhly nejvyšší stupeň vzdělání, kterého jsou schopny.

Článek  29  (Cíle  vzdělání):  Vzdělání,  které  děti  dostanou,  musí  rozvíjet  jejich  osobnost,  nadání  a
schopnosti. Vzdělání musí naučit děti, aby respektovaly své okolí, lidská práva a jejich vlastní kulturu.
Vzdělání by mělo přispívat k tomu, aby děti žily v bezpečném prostředí. Děti mají povinnost respektovat
práva svých rodičů, vzdělání by je mělo naučit, že mají chovat své kulturní kořeny a názory svých rodičů
v  úctě.  Úmluva  o  právech  dítěte  nezavazuje  nikoho  k  nošení  školních  uniforem,  ke  zpívání  národní
hymny či  k  modlitbám  během  školní  výuky.    Záleží  pouze  na  konkrétní  škole  a  vládě  dané  země,
zda vzhledem ke svým tradicím a zákonům doporučí nošení uniforem či přestávky na modlitby během
výuky.



 

 

Článek 30 (Děti pocházející z menšinové společnosti): Děti pocházející z menšinových skupin
obyvatel mají právo učit se a praktikovat svou vlastní kulturu, jazyk a víru. Toto právo se vztahuje na
kohokoliv - Úmluva o právech dítěte klade důraz na toto právo zejména v zemích, kde většina společnosti
nesdílí jednotnou víru či kulturu.

Článek 31 (Hra a volný čas): Děti mají právo na hru, odpočinek a volný čas, který mohou trávit
odpočinkem, rozšiřováním svých kulturních zbnalostí, sociálních dovedností či rozvíjením svého talentu.

Článek  42  (Znalost svých práv): Vlády jednotlivých zemí mají povinnost informovat o právech, které
zmiňuje Úmluva o právech dítěte, děti i dospělé. I rodiče by měli znát svá práva i práva svých dětí.



 

 

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

Právo na ochranu: život bez násilí

Článek 4  (Právo na  ochranu): Vlády  jednotlivých  zemí  mají  odpovědnost  za  to,  že  práva  dětí  jsou
dodržována,  respektována  a  naplňována  v  praxi.  Když  stát  ratifikuje Úmluvu o  právech dítěte,  zaváže
se k  revizi  svého  právního systému. To  zahrnuje také  přizpůsobení sociálního systému,  právního
řádu, zdravotní péče a vzdělávacího systému zájmům dětí.  Vlády jsou povinny přijmout potřebné
kroky k tomu, aby byly základní standardy obsažené v této úmluvě dodržovány. Všichni musí pomoci
rodinám ochraňovat děti a vytvářet pro ně kreativní prostředí.

Článek 11  (Únos): Zástupci států by měli učinit takové kroky, které povedou k eliminaci únosů dětí z
jejich země. Tento článek se také podrobně zabývá únosy jedním z rodičů bez souhlasu toho druhého.
Tématem  se  zabývá  také  takzvaný  opční  protokol,  který  specifikuje  postoj  k  dětské  prostituci,  šíření
dětské pornografie a obchodování s dětmi.

Článek  19  (Ochrana před veškerými formami násilí): Děti mají právo být ochráněny před násilím a
fyzickou či psychickou újmou. Zástupci jednotlivých zemí by se měli ujistit, že je o děti pečováno řádně a
jsou ochráněny před násilím, zneužíváním a týráním ze strany rodičů či kohokoliv z jejich okolí.
Otázku disciplíny a výchovy Úmluva o právech dítěte nespecifikuje a nezmiňuje, které tresty rodiče
mohou při výchově použít. Avšak veškeré fyzické tresty jsou odmítány. UNICEF věří, že jsou i jiné
cesty, jak dětem vysvětlit  správné  chování  a  představy  rodičů  o  jejich  dodržování  -  bez  použití  násilí.
Ve  většině  zemí zákony specifikují, za jakou hranici rodiče nemohou při trestání dětí zajít.

Článek 20 (Děti z nefunkčních rodin): Děti, o které se nemůže z různých důvodů postarat jejich rodina,
mají nárok na speciální péči a musí se o ně starat lidé, kteří respektují jejich práva, etnický původ, víru,
kulturní či náboženské zvyklosti.

Článek  21  (Adopce): Děti  mají  právo  na  ochranu  a  péči,  když  vyrůstají  u  adoptivní  rodiny či  v
pěstounské péči. Na prvním místě musí být vždy to, co je nejlepší pro konkrétní dítě. Toto pravidlo platí v
jejich rodné zemi či v zemích, do kterých se přestěhovaly.

Článek 22 (Děti uprchlíků): Děti mají stejná práva, i když ztratily domov a mají status uprchlíků.

Článek  32  (Dětská  práce): Vlády  jednotlivých  zemí  musí  ochraňovat  děti  před  výkonem  práce,  která
je nebezpečná a mohla by poškodit jejich zdraví, narušit jejich správný vývoj či možnost vzdělání.
Přestože Úmluva o právech dítěte chrání děti před nebezpečnou prací, nic nebrání rodičům, aby
požadovali po svých dětech pomoc s domácími pracemi, které jsou vhodné pro jejich věk. Pokud
děti pomáhají rodičům v jejich podnikání či na rodinné farmě, úkoly, které plní, musí být bezpečné a
vhodné pro jejich fyzickou  i  psychickou  kondici.  Žádná  práce by  neměla  narušovatt  právo  dětí  na
vzdělání,  právo  na odpočinek a právo na hru.



 

 

Článek 33 (Drogová závislost): Vlády jednotlivých zemí musí použít veškeré možné metody, jak
zabránit dětem dostat se do kontaktu s drogami a stát se obětí drogových kartelů.

Článek 34 (Sexuální zneužívání): Vlády jednotlivých zemí by měly ochraňovat děti před všemi možnými
sexuálními útoky a zneužíváním. Tomuto tématu se podrobně věnuje takzvaný opční protokol zaměřený
na téma dětské prostituce a dětské pornografie.

Článek  35  (Obchod  s  dětmi): Zástupci  jednotlivých  zemí  by  měli  využít  všechny  své  pravomoce  k
tomu,  aby  zabránili  obchodu  s  dětmi.  Tomuto  tématu  se  podrobně  věnuje  jeden  z  takzvaných
opčních protokolů.

Článek 36 (Další formy zneužívání): Děti musí být chráněni před všemi formami zneužití, včetně
zneužití jejich práv a výlučného společenského postavení.

Článek 37 (Tresty): Nikomu není dovoleno, aby trestal děti krutým a ponižujícím způsobem. Děti, které
poruší zákon, nesmí být trestány krutě a necitelně. Děti by neměly být trestány tak, že budou zavřeny do
věznic spolu s dospělými, děti musí být stále v kontaktu se svou rodinou, nemusí být odsouzeny k
trestu smrti a na doživotí.

Článek  38  (Válka  a  ozbrojené  konflikty): Zástupci  jednotlivých  zemí  musí  udělat  vše,  co  je  v  jejich
silách, aby ochránili děti před válkou.  Děti  mladší  15  let  nesmí  vstupovat  do  armády,  účastnit  se
bojů  a  být  rekrutováni.  Opční protokol, který se zabývá právy a postavením dětí ve válce, nastavuje
věkovou hranici pro možný vstup do armády na 18 let.

Článek 39 (Rehabilitace dětských obětí): Děti, který se staly oběťmi zneužití, mají nárok na speciální
péči, terapeutickou pomoc a pomoc při znovuzařazení do společnosti. Značná pozornost by měla být
věnována obnově jejich pevného zdraví, sebevědomí a sebeúcty.

Článek 40 (Soud s mladistvými): Děti, které jsou obviněny z porušení zákona, mají právo na legitimní
soudní proces a obranu svých práv. Vlády jednotlivých zemí musí stanovit minimální věkovou hranici, od
které mají děti právní odpovědnost a je možné se spolehnout na věrohodnost jejich slov a úsudku.

Článek 41 (Respekt k národnímu standardu): Pokud poskytují národní zákony lepší ochranu, než
která je stanovena v Úmluvě o právech dítěte, jsou tyto zákony považovány za platné.



 

 

 

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

Právo na začlenění: hlas, kterýje slyšet

Článek  4  (Právo  na  ochranu): Vlády  jednotlivých  zemí  mají  odpovědnost  za  to,  že  práva  dětí  jsou
dodržována, respektována a naplňována v praxi. Když stát ratifikuje Úmluvu o právech dítěte, zaváže se
k revizi svého právního systému. To zahrnuje také přizpůsobení sociálního systému, právního řádu,
zdravotní péče a vzdělávacího systému zájmům dětí. Vlády jsou povinny přijmout potřebné kroky k tomu,
aby byly základní standardy obsažené v této úmluvě dodržovány. Všichni musí pomoci rodinám
ochraňovat děti a vytvářet pro ně kreativní prostředí.

Článek 12 (Respekt k názoru dětí): Pokud dospělí dělají rozhodnutí, které ovlivňují životy dětí, mají
děti právo se k tomuto rozhodnutí vyjádřit a k jejich názoru by mělo být přihlíženo.

Článek 13 (Svoboda vyjádření): Děti mají právo si vyměňovat a sdílet informace, pokud povaha těchto
informací neubližuje jejich vývoji.  Děti mají povinnost respektovat práva, reputaci a svobodu ostatních.
Právo  svobodně  vyjadřovat  své  názory  zahrnuje  i  různé  způsoby  vyjádření  se  -  od  slovního  popisu,
písemného či malířského projevu.

Článek 14 (Svoboda ve výběru náboženství a myšlenkového směru): Děti mají právo věřit a přiklánět
se  k  tomu,  co  je  jim  blízké,  mohou  praktikovat  náboženské  zvyky,  pokud  tím  neomezují  svobodu
druhých lidí. Rodiče by měli své děti vést a poskytovat jim etické a morální rady při rozhodování v těchto
otázkách.  Náboženské  skupiny  z  celého  světa  vyjadřují  podporu  Úmluvě  o  právech  dítěte,  která  nijak
neomezuje  rodiče  v  tom,  aby  děti  vychovávali  ve  své  víře.  Na  druhé  straně  Úmluva  o  právech  dítěte
zmiňuje,  že  s  tím,  jak  dítě  roste  a  vytváří  si  vlastní  názor,  má  právo  přijmout  vlastní  postoj  k
náboženským tradicím a hodnotám, ve kterých vyrůstalo. Úmluva podporuje děti, aby přemýšlely o svém
kulturním  zázemí,  ale  zároveň  podotýká,  že  každý  má  právo  praktikovat  své  kulturní  a  náboženské
tradice.

Článek 15 (Svoboda shromažďování se): Děti mají právo se setkávat a vytvářet organizace a zájmové
skupiny, pokud tím nenarušují práva ostatních lidí.

Článek 16 (Právo na soukromí): Děti mají právo na soukromí. Právní řád by je měl ochraňovat před
útoky na jejich čest, proti jejich dobré pověsti, proti jejich rodině či domovu.

Článek  17  (Svobodný přístup k informacím): Děti mají právo na informace, které jsou důležité pro
zachování jejich zdraví a kvality života.  Zástupci států by měli dbát na to, aby média - rádia, televize,
tištěná média i internetové servery - poskytovala dětem informace, které jsou jim srozumitelné, a
vyhýbala se obsahu, který může zasáhnout do práv dětí. Média by měla vydávat zprávy a informace
také v jazyku, kterým hovoří minoritní skupiny obyvatel. Každé dítě musí mít přístup k dětským knihám.
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