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PODĚKOVÁNÍ
Tyto školící texty vytvořila profesorka Carolyn Hamiltonová z organizace Coram International při
Coramově centru právní pomoci dětem, Dr. Lynn Bradyová a Jo Woolfová z charitativní organizace
Coram Voice, Judit Gellerová a Adam Weiss z Evropského centra pro práva Romů, za přispění Dr.
Ursuly Kilkellyové z Child Law Clinic při University College Cork a Dr. Maria Herczogová z maďarské
asociace Family Child Youth. Zvláštní dík patří Ruth Barnesové, Awaz Raoofové, Jorun Arndtové a Jen
Roestové z Coramova centra právní pomoci dětem i Idu Weijersovi z Univerzity v Utrechtu.
Rovněž děkujeme všem, kdo se na školení podíleli, včetně partnerů projektu Evropské unie
„Hledáme klíč k právům dětí: zlepšujeme schopnosti odborníků v EU, aby byla dodržována práva
zranitelných dětí.“ Sem patří Nadácie pre děti Slovenska, Estonské centrum pro lidská práva,
bulharská organizace FICE, L’ Albero della Vita Cooperativa Sociale, nadace Nobody’s Children, Social
Educational Action a Český helsinský výbor. Dále jsme vděční pořadatelům a účastníkům sezení v
rámci pilotního školení, jejichž cenná zpětná vazba se do těchto školicích materiálů promítla.
Tým, který školení vypracoval, by zároveň rád vyjádřil svou vděčnost lidem z programu Care
Experienced Champions při charitativní organizace Coram Voice a dětem i mladým lidem z pilotních
zemí, kteří při koncipování materiálů přispěli svým hlasem a dodali cenné připomínky.
Zvláštní dík patří programu Základních práv a občanství Evropské unie. Publikace byla vytvořena s
jejich finanční podporou, jako součást projektu „Hledáme klíč k právům dětí: zlepšujeme schopnosti
odborníků v EU“, aby byla dodržována práva zranitelných dětí. Autoři jsou rovněž vděční
charitativnímu trustu Allana a Nesty Fergusonových za dar, který projektu laskavě věnoval.
Obsah této publikace spadá do výhradní zodpovědnosti Coramova centra právní pomoci dětem a
partnerů projektu a nijak neodráží názory Evropské komise.
„Nejdůležitější je, aby profesionálové měli v sobě vnitřní pokoj. Jak vnitřní pokoj v sobě nemáte,
nedokážete pomoci dětem.“
Účastník skupinové diskuse, Řecko
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PRÁVA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ
Tyto materiály se nesmí používat bez toho, aby byla jasně prezentovaná vlastnická a autorská práva,
a to že byli vytvořené ve spolupráci s Coram Children’s Legal Centre a partnery:
“© Coram Children’s Legal Centre.
Vytvořené následujícími organizacemi: Coram Children’s Legal Centre a Coram Voice, Velká Británie,
European Roma Rights Centre, Maďarsko, the Child Law Clinic at University College Cork, Irsko, FCYA
Maďarsko, FICE Bulharsko, Český helsinský výbor, Nadace pro děti Slovenska, Estonian Centre for
Human Rights, Fondazione L'Albero della Vita, Taliansko, Empowering Children Foundation, Polsko a
Social Educational Action, Řesco jako součást projektu “Respektování dětských práv: Posilování
kapacity profesionálů v EU při naplňování práv zranitelných dětí”.
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MODUL 1: ÚVOD DO MEZINÁRODNÍCH PRÁV DÍTĚTE
NAVRHOVANÉ TRVÁNÍ: 3 hodiny
AGENDA
 DĚTSKÁ PRÁVA – MEZINÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ KONTEXT
 ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE
-

NE DISCRIMINACI

-

V NEJLEPŠÍM ZÁJMU DÍTĚTE

-

PRÁVO NA ŽIVOT, PŘEŽITÍ A ROZVOJ

-

PRÁVO ÚČASTNIT SE, PRÁVO BÝT VYSLYŠEN

 DĚTSKÁ PRÁVA V NÁRODNÍM KONTEXTU
 DĚTSKÁ PRÁVA V ODBORNÉM KONTEXTU

M1.1: DĚTSKÁ PRÁVA – MEZINÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ KONTEXT

Kdo je dítě?
Abychom porozuměli právům dítěte, je nejprve třeba si definovat, co míníme pojmy dítě a dětství:
Tyto dva příbuzné koncepty, jejichž užívání a porozumění rostlo během minulých dvou století a která
jsou jádrem tohoto modulu na porozumění dětských práv.
Mezinárodně označuje slovo dítě jakoukoliv lidskou bytost mladší osmnácti let, pokud dle práva,
které se na tuto osobu vztahuje, není dospělosti dosaženo dříve podle definice v Úmluvě o právech
dítěte.
Po celém světě existuje shoda, že všechny děti mají mít určitá práva, která by měla být chráněna:
Toto se projevilo nejzřetelněji u téměř všeobecně ratifikované Úmluvy o právech dítěte v pozdních 90
letech 19. století.
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Co myslíme pojmem dětská práva?
Dětská práva jsou věci, někdy popsané jako svobody či standardy, na které mají všechny děti nárok.
Zatímco lidská práva se vztahují na všechny lidské bytosti, univerzálně, dětská práva se vztahují na
děti jako dodatečná ochrana přidaná k lidským právům, na které mají nárok všichni lidé. Je důležité
poznamenat, že práva jsou univerzální, ale mohou být omezena ve zvláštních případech. Dobrým
příkladem je právo na svobodu – ve většině států, pokud je jedinec odsouzen za závažný trestní čin,
on nebo ona může mít svá práva omezena v souladu s vnitrostátními zákony. Nejedná se o porušení
práva, pokud je tak rozhodnuto v řádném právním procesu.
Vztah mezi dítětem a státem může být znázorněn pomocí těchto dvou diagramů.
První ukazuje dítě jako držitele práv, který je oprávněn tato práva požadovat od nositele povinnosti je
chránit, státu.

Stát
Dítě

=
zodpovědný
činitel

= držitel práv

Druhý diagram ukazuje toto spojení ve vztahu k rodičům, ochráncům a opatrovníkům dítěte.
Má nárok na práva od...

Dítě
=
držitel práv

Poskytuje
podporu

Rodiče,
zákonní
zástupci
nebo
pečovatelé

Poskytuje
podporu

Stát
=
zodpovědný
činitel

Musí respektovat, chránit a naplňovat práva…
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Co Úmluva o právech dítěte (ÚPD) obsahuje a proč je důležitá?
Úmluva pokrývá celou řadu občanských, politických, ekonomických, sociálních a kulturních práv,
konkrétně 41 věcných práv. Je důležitá, protože když ji stát ratifikuje, právně se zaváže k tomu ji
implementovat a dětská práva v úmluvě chránit.
K lednu 2016 byly Spojené Státy jediné, které neratifikovaly tuto úmluvu. Ty se tak rozhodly kvůli
obavám o slučitelnosti Úmluvy se svými vnitřními předpisy. Jedná se tedy o úmluvu o lidských
právech ratifikovanou nejvíce státy.
Výbor OSN o právech dítěte je skupina odborníků, která byla zřízena v rámci této úmluvy. Jeho
funkce zahrnují sledování implementace Úmluvy, stejně jako i poskytování poradenství (například
prostřednictvím „Obecných Komentářů“) ohledně jejího výkladu a implementaci. Úmluva je
doprovázena třemi Opčními protokoly, které se zaměřují na jednotlivá témata podrobněji než text
samotné Úmluvy.
Odlišné způsoby, jak přemýšlet o právech
Tři P – Protekce, Poskytování a Participace
Práva, která Úmluva specifikuje, bývají rozdělována do tří kategorií, známá jako “3 P” 1:
-

Protekce (Ochrana): Právo být chráněn před určitým chováním a činy.
 Například právo být chráněn před diskriminací a vykořisťováním.

-

Poskytování: Právo na přístup k benefitům, službám a aktivitám.
 Například právo získat vzdělání, právo na zdraví a výživu, právo na přiměřenou životní
úroveň.

-

Participace (Účast): Právo účastnit se.
 Například právo na názor, právo vyjádřit tyto názory, právo na účast a vyjádření názoru
v debatách o rozhodnutích, které dítě ovlivňují, právo využívat svobodu projevu.

I při použití těchto kategorií práv obsažených v Úmluvě o právech dítěte jsou „vzájemně závislé" a
„nedělitelné"; to znamená, že není možné podporovat a chránit práva izolovaně, bez toho, aby
ostatní práva byla vzata v úvahu.

1

Eugeen Verhellen, “The Convention on the Rights of the Child”, pp. 37, in Understanding Children’s
Rights, ed. Eugeen Verhellen, University of Ghent, 1996.
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Jaké jsou základní principy?
Dalším způsobem, jak odborníci na lidská práva přistupují k Úmluvě je zaměření se na čtyři základní
(obecné) principy:2
-

Právo nebýt diskriminován (Článek 2);
Nejlepší zájmy dítěte musí být považovány za nejdůležitější ve všech záležitostech týkající
se dítěte (Článek 3.1);
Právo na život, přežití a rozvoj (Článek 6);
Právo být vyslyšen (Článek 12).

Jaká jsou další práva?

Další poznámky:

2

Pro další informace, prosím vyhledejte Úmluvu o právech dítěte, Obecný komentář Výboru číslo 5
“Obecná opatření implementace Úmluvy o dětských právech” CRC/GC/2003/5, (2003).
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M1.2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚMLUVY O DĚTSKÝCH PRÁVECH
Nejlepší zájmy dítěte (Článek 3.1): Podle tohoto článku má dítě právo na to, aby jeho nejlepší zájmy
byly vzaty v úvahu jako hlavní kritérium ve všech záležitostech, které mají vliv na dítě. To znamená, že
pokud soudce rozhoduje o tom, zda by dítě mělo žít s matkou nebo otcem, musí brát v úvahu nejlepší
zájmy toho dítěte jako hlavní kritérium k učinění rozhodnutí.

Ne diskriminaci (Článek 2): Podle tohoto článku mají děti právo na ochranu před přímou i nepřímou
diskriminací. Právo na ochranu před diskriminací vyžaduje, aby státy upustily od právních předpisů,
politiky a praktik, které diskriminují přímo (skrze zákon, politiku a praktické využití obou), nebo
nepřímo (předpisům podléhají všichni, ale jejich efekt způsobuje nevýhodné postavení určité skupiny.
Například by bylo porušením práv mít zákon, který zabraňuje dětem z určité etnické skupině chodit
do školy z důvodu jejich etnické příslušnosti, ale bylo by také diskriminační mít zákon, který nepřímo
brání těmto dětem chodit do školy, například tím, že vyžaduje uniformy, které nejsou slučitelné
s jejich přesvědčením.

Právo na život, přežití a rozvoj (Článek 6): Podle tohoto článku, mají všechny děti právo žít ve
společnosti, komunitě a prostředí, které chrání jejich právo na život, přežití a všechny formy rozvoje.
Může být těžké porozumět tomuto právu, a přestože není kontroverzní, je těžké pochopit, jakou
konkrétní činnost po státu vyžaduje. Toto ustanovení je interpretováno široce - zahrnuje komplexní
vývoj dítěte. Aby byl stát v souladu s tímto ustanovením, musí přijmout opatření na ochranu tohoto
práva, včetně vytvoření příznivého prostředí, které bude aktivně podporovat dítě v životu a rozvoji, a
také toto právo bránit a trestat jeho porušení.

Právo být vyslyšen/na účast (Článek 12): Tento článek uvádí, že děti mají právo vyjádřit své názory
ve všech záležitostech, které se jich týkají, a na to, aby tato práva byla vzata v úvahu, v souladu s
jejich věkem a zralostí. Toto důležité právo je někdy opomíjené, když odborníci předpokládají, že děti
jsou příliš mladé, aby měly názory a soudržná stanoviska. V roce 2009 Výbor pro práva dítěte tento
problém adresoval v Obecném komentáři číslo 12 „Právo dítěte být vyslyšeno“.3 V tomto komentáři
Výbor vysvětlil, že článek 12 nyní do značné míry souvisí s pojmem "Účast ", kterou popsal jako
"probíhající procesy, které zahrnují sdílení informací a dialog mezi dětmi a dospělými, jsou založené
na vzájemném respektu, a ve kterých se děti mohou naučit, jak se jejich názory a ty dospělých berou
v úvahu a vytváří tak výsledek těchto procesů. "4

3
4

CRC Committee, General Comment No. 12 “The right of the child to be heard”, CRC/C/GC/12.
CRC Committee, General Comment No. 12 “The right of the child to be heard”, CRC/C/GC/12 at para
3.
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DISKRIMINACE
Co říká struktura mezinárodního a regionálního práva? Článek 2 Úmluvy o právech dítěte je klíčové
ustanovení. Považuje ochranu před diskriminaci za princip, který musí být brán v úvahu při
implementaci všech ostatních článků Úmluvy. Dítě je také chráněno před diskriminací na základě
postavení rodičů, zákonných zástupců a dalších členů rodiny.
-

“1. Smluvní státy se zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená touto úmluvou
každému dítěti, nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli diskriminace (vůči dítěti či
rodiči, zákonnému zástupci), a to bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství,
politické nebo jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ, majetek, zdravotní
postižení, příslušnost k rodu nebo jiné postavení.

-

2. Smluvní státy přijmou veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby dítě bylo chráněno
před všemi formami diskriminace a trestání na základě postavení, činnosti, vyjádřených
názorů nebo přesvědčení jeho rodičů, zákonných zástupců nebo členů rodiny.

Pozornost věnujte také:
-

Článek 2 Všeobecná deklarace lidských práv: Stanoví, že každý má nárok na všechna práva a
všechny svobody, stanovené v prohlášení, a to bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle
rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo
sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

-

Článek 2(1) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech: Každý stát, který je
smluvní stranou Paktu, se zavazuje respektovat a zajistit všem jednotlivcům na svém území a
podléhajícím jeho jurisdikci práva uznaná v Paktu, a to bez jakéhokoli rozlišování, jako je
například rozlišování podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického či
jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

-

Článek 2(2) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech: Smluvní
státy se zavazují, že zaručí, že práva formulovaná v Paktu se budou uskutečňovat bez
jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického či
jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

-

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace: Pro účely této úmluvy,
"rasová diskriminace" je definována jako "jakékoliv rozlišování, vylučování, omezování nebo
zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, původu nebo národnostního či etnického
původu, které má za účel nebo následkem znemožnění nebo omezení uznání, požitku nebo
výkonu lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo v
kterékoli jiné oblasti veřejného života. "

-

Článek 14 Evropská úmluva o ochraně lidských právech: Užívání práv a svobod stanovených
v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv musí být zajištěno bez diskriminace založené na
jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství, politického či jiného
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smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní menšině, majetku,
rodu nebo jiného postavení.
-

Článek 1(1) Protokolu číslo 12 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv: Stanoví obecný
zákaz diskriminace: “1. užívání jakéhokoli práva stanoveného zákonem musí být zajištěno bez
diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka,
náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k
národnostní menšině, majetku, narození nebo jiného postavení. 2. Nikdo nesmí být
diskriminován žádným orgánem veřejné moci z jakéhokoliv důvodu, jako jsou ty uvedené
v odstavci 1.

-

Článek 21 Evropské listiny o základních právech také obsahuje princip nediskriminace na
základě věku, etnické příslušnosti a pohlaví, a dalších důvodů: „1. A Jakákoliv diskriminace
založená na jakémkoliv důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, etnický nebo sociální původ,
genetické rysy, jazyku, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické názory či jakýchkoli
jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetku, rodu, zdravotního postižení, věku
nebo sexuální orientace musí být zakázána.

-

Směrnice EU o rasové rovnosti 2000/43/EC

-

Evropská Rada pro pokyny o justici vstřícné k dětem říká, že nediskriminace je základní
normou, které má být brána v úvahu při implementaci všech směrnic, společně s principy
vztahující se k nejlepším zájmu dítěte, právu na účast, důstojnost a právnímu státu (další
podrobnosti o pokynech jsou uvedeny v modulu 4).

Co to znamená?
Vybrané klíčové koncepty diskriminace jsou uvedeny v následující tabulce:
Typ

Definice

Příklad

PŘÍMÁ

Nastane, když je s osobou nebo skupinou
zacházeno méně příznivým způsobem, než
je, bylo nebo by bylo zacházeno s jinou ve
srovnatelné situaci, na základě chráněné
charakteristiky (např. národnost, pohlaví,
sociálního postavení, postižení, atd.)
Vyskytuje se tam, kde zdánlivě neutrální
zákon, politika nebo praxe staví jednotlivce
nebo skupinu s chráněnou charakteristikou
do určité nevýhody.
Nastane, když dojde k nežádoucímu chování
týkající se chráněných charakteristik
(například pohlaví) za účelem nebo s
následkem narušení důstojnosti osoby a
vytvoření zastrašujícího, ponižujícího,

Děti etnických menšin mají
zakázáno se připojit
k ostatním během hodiny
plavání.

NEPŘÍMÁ

OBTĚŽOVÁNÍ

Zakázat pokrývku hlavy ve
školách - muslimskou ženu to
staví do určité nevýhody.
Rasistické vtipy, sexistické
poznámky.
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Viktimizace

Navádění k
diskriminaci

pokořujícího prostředí či nepřátelské
atmosféry.
Nastane, když člověk trpí nepříznivým
zacházením, kvůli stěžování si na
diskriminaci nebo kvůli pomoci někomu,
kdo byl obětí diskriminace.
Nastane, když je podřízený naveden
k odlišnému přístupu k určitému člověku, za
podmínek, které naplňují podstatu
diskriminace.

Žák si stěžuje na sexistické
poznámky učitele a kvůli tomu
neabsolvuje úspěšně předmět.
Ředitel školy pověřuje učitele
nedovolit romským dětem
připojit se do školních aktivit
mimo výuku.

Proč je to důležité?
Zákaz diskriminace je základní princip mezinárodního práva v oblasti lidských práv. Princip
nediskriminace je úzce spojen s právem na lidskou důstojnost. Zákaz diskriminace je pro děti se
zdravotním postižením nebo z různých národních nebo etnických skupin nebo děti ve zvlášť
zranitelných situacích (například pro žadatele o azyl, děti bez doprovodu, oběti násilí, atd.) zvláště
důležité.
Děti mohou čelit diskriminaci na několika úrovních různými způsoby diskriminace (označované jako
"vícenásobné diskriminace"). Například, postižené dívky mohou mít zakázáno připojit se k šachovému
kroužku, protože jsou dívky (diskriminace na základě pohlaví) anebo nemůžou získat přístup ke školní
budově z důvodu nedostatku bezbariérových přístupů (diskriminace na základě zdravotního
postižení). Děti mohou také čelit diskriminaci založené na kombinaci vlastností, které jsou součástí
totožnosti osoby (dále jen "intersekcionální diskriminace"). Například romská žena může být nucena
podstoupit sterilizaci, protože je Romka (tzn. důvody etnického původu a pohlaví se zde protínají).
Příklady diskriminace: rasismus, Islámofobie, xenofobie, homofobie, antisemitismus, sexismus a
dalších stereotypy…
1. Jaká pomocná opatření existují pro oběti diskriminace?
 Oběti diskriminace musí mít přístup k soudním, správním, a dohodovacích řízením
 Smírčí postupy nejsou náhradou za soudní řízení, ale mohou být důležitým
dodatečným nástrojem nápravy;
 soudní procedury mohou být civilní a trestní
2. Jaká kritéria musí splňovat sankce?
Sankce za porušení práva na rovné zacházení musí být účinné, přiměřené a odrazující, a
mohou zahrnovat vyplácení náhrad oběti.
3. Existuje ospravedlnění pro odlišné zacházení?
Přímá diskriminace: žádné ospravedlnění pro odlišné zacházení na základě rasového či
etnického původu, s výjimkou pozitivních opatření (Směrnice o rasové rovnosti 2000/43).
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Přímá (s výjimkou na základě rasového, etnického původu) / nepřímá diskriminace: může být
ospravedlněna, pokud lze prokázat, že rozdíl v zacházení sleduje legitimní cíl (tedy ten, který
je legální a představuje skutečné objektivní hledisko) a přiměřený cíl (jmenovitě je to vhodné
a nutné).
4. Pozitivní opatření
S ohledem na zajištění úplné rovnosti v praxi, schvalování nebo udržování zvláštních opatření
pro předcházení či vyrovnávání nevýhod spojených s chráněnými skupinami je toto opatření
"pozitivním opatřením“.
Například, program nebo politika, která měla korigovat důsledky předchozí diskriminace v
oblastech, jako je zaměstnanost, vzdělávání nebo bydlení. Pozitivní opatření mohou
zahrnovat programy přístupné jen nedostatečně zastoupeným skupinám a příležitosti navíc
pro tyto skupiny (například Romové).
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Cvičení: případová studie

1. Fakt: Soudní budova není přístupná pro lidi na vozíčku.
Klíčové otázky:
2. Fakt: Romské děti v ústavní péči jsou často pečovateli umístěny do institucionálních zařízení
kvůli jejich údajnému "nevzdělanému, špatné chování", zatímco neromské děti jsou umístěny
u pěstounů.
Klíčové otázky:
3. Fakt: Dívky v imigračním centru jsou vystaveni neustálým sexistickým poznámkám jednoho ze
strážných.
Klíčové otázky:
4. Fakt: Všem dětem, včetně židovských, je podáváno vepřové maso v rezidenčním
opečovávacím centru.
Klíčové otázky:
5. Fakt: Děti s poruchou sluchu nemůžou být vyslechnuti jako svědci, protože žádný tlumočník
znakového jazyka není u místního soudu k dispozici.
Klíčové otázky:
6. Fakt: Ředitel diagnostického ústavu vydá výzvu, aby zaměstnanci odmítali povolit vstup
muslimských rodičů do této instituce z bezpečnostních důvodů.
Klíčové otázky:
7. Fakt: Oběť údajného sexuálního zneužívání je v poutech držena v policejní cele po dobu šesti
hodin předtím, než je vyslýchána policií.
Klíčové otázky:
8. Fakt: Dítě, které se dostalo do rozporu se zákonem, nebylo způsobilé k odklonu od trestního
řízení, protože jeho rodina si nemohla dovolit zaplatit odškodnění ve prospěch obětí.
Klíčové otázky:
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M1.2B NEJLEPŠÍ ZÁJEM DÍTĚTE
Co říká rámec práva?
-

Článek 3.1 Úmluvy o právech dítěte: Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už
uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo
zákonodárnými orgány, nejlepší zájem dítěte musí být hlavním kritériem.

-

Obecný komentář číslo 14 Výboru pro práva dítěte poskytuje vodítko pro výklad nejlepšího
zájmu
dítěte
a
je
k
dispozici
na
této
adrese:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

Co to znamená?
Při přemýšlení o tom, co přesně toto ustanovení znamená, je vhodné jej rozčlenit na jednotlivé
komponenty.
-

-

-

Všechny činnosti týkající se dětí:
o

Široce: To znamená cokoliv, co se týká dítěte nebo skupiny dětí, a zahrnuje, například
nastavení rozpočtu, legislativní techniky, národní politiky a cokoliv, co se týká dětí v
širokém kontextu.

o

Příměji: To také zahrnuje rozhodnutí, která mají bezprostřední vliv na děti, například
politiky v oblasti vzdělávání, kojenecké nebo dětské zdravotnictví, dentální hygieny,
parků a volného času, financování dětských aktivit.

o

Přímo: A konečně to také zahrnuje rozhodnutí o skupinách dětí či jednotlivých
dětech, včetně rozhodnutí o vstupu dítěte do školy, či ubytování a umístění,
rozhodnutí o svěření do péče, rozvodová slyšení, institucionální umístění, atd.

Nejlepší zájmy dítěte:
o

Je důležitá flexibilita, aby byly pokryty individuální potřeby a práva jednotlivého
dítěte, i vzato do úvahy posouzení potřeb a práv jakékoliv skupiny dětí.

o

Za účelem určení nejlepších zájmů, posouzení bude nezbytné, což by mělo vzít v
úvahu: názory dítěte; identitu dítěte; zachování rodinného prostředí a zachování
vztahů; péče, bezpečnost a ochrana dítěte; jeho zranitelnost; právo dítěte na zdraví
a právo dítěte na vzdělání. (Viz Obecný komentář 14 pro více informací.)

Hlavním kritériem:
o

Nejlepší zájem dítěte hraje velkou roli při rozhodování.
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Proč je to důležité?
Tento článek je nesmírně důležitý, a to zejména při komunikaci s dětmi, protože pomáhá chránit a
podporovat všechna ostatní práva dětí. To také pomáhá soustředit mysl a činy tvůrců politiky a
odborníků, jejichž působení jakýmkoliv způsobem dítě ovlivňuje, aby zvážili, co je v nejlepším zájmu
určitého dítěte, nebo skupiny dětí, a připomenout odborníkům dopady, které mají jejich rozhodnutí
na životy dětí.
Je také důležité si uvědomit, že "nejlepší zájem dítěte" bude někdy v rozporu s "přáními a pocity“
dítěte, a za těchto okolností je nezbytné pro profesionály vědět, co je jejich povinností. Například ve
Velké Británii, opatrovník nebo advokát má výhradní odpovědnost pomoci dítěti sdílet a
zprostředkovat jeho nebo její přání a pocity, zatímco sociální pracovník je poháněn nejlepším zájmem
dítěte. Stejně tak je důležité, aby dítě chápalo odpovědnost a povinnosti profesionálů tak, aby věděli,
co mohou očekávat od jakéhokoli procesu rozhodování, a od koho.
Příklady
-

Ministerstvo spravedlnosti připravuje nový návrh zákona ve vztahu k zaměstnání. Posouzení,
které je provedeno vzhledem k dopadu na děti obecně i specifické skupiny dětí, konstatuje,
že některá ustanovení by mohla značně ztěžovat nalezení a udržení práce pro děti do 16 let.
Posouzení bere v úvahu nejlepší zájmy dítěte a rozhodne, že by bylo v nejlepším zájmu
některých dětí, aby byly schopny si zajistit výdělečnou činnost do 16 let věku za bezpečných a
regulovaných okolností a příslušné změny návrhu zákona jsou představeny.

-

Rodiče mladého chlapce se rozvádějí za velmi nepříjemných okolností. Existuje velký spor o
tom, s kým by chlapec měl žít. Jeho advokát/opatrovník ad litem se snaží zjistit jeho názory,
zatímco sociální pracovník provádí posouzení jeho nejlepším zájmu, aby mohl pomoci soudu
vydat rozhodnutí, které bere nejlepší zájmy dítěte jako hlavní kritérium.

-

Rezidenční pečovatelské centrum plánuje menu na další týden. Cena masa v poslední době
výrazně vzrostla a jeden člen týmu chce tři dny v týdnu odstranit maso z jídelníčku. Posouzení
se provádí s cílem vyrovnat otázku nákladů s dětskými nejlepšími zájmy (hlavní kritérium) ve
vztahu ke zdraví a výživě, jakož i práva účastnit se rozhodování o menu.
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KONTROLNÍ SEZNAM: Následující faktory mohou být užitečné při určování nejlepšího zájmu dítěte
Krok 1: Mluvení s dítětem
 Mohu se dítěte zeptat přímo? Co říká?

 Jaké jsou názory a přání a pocity dítěte?

 Je možné se dítěte zeptat, co si myslí, že je v jeho/jejím nejlepším zájmu?

Krok 2: Názory těch, co dítě znají
 Co říkají jeho/její rodiče, opatrovníci a pečovatelé o tom, co si dítě přeje, co cítí? (buďte opatrní –
nemusí být přesné, správné)

 Co si rodiče, opatrovníci a pečovatelé dítěte myslí, že je v nejlepším zájmu dítěte?

 Co jeho/její opatrovník ad litem nebo jiný zástupce tvrdí, že dítě cítí, si přeje?

 Co si myslí další odborníci?

Krok 3: Co si myslíte o nejlepších zájmech dítěte?
 Vezměte v úvahu potřeby dítěte, s ohledem na věk, pohlaví, kulturu a všechny další faktory, včetně
zdravotního postižení nebo vývojové zpoždění.

 Vezměte do úvahy i vaše vlastní odborné zkušenosti a zkušenosti ostatních, ale také individuální
potřeby dítěte.

 Jaké jsou krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé známé, potenciální a možné výsledky a důsledky
jakýchkoliv rozhodnutí?

Krok 4: Po učinění rozhodnut si o tom nezapomeňte s dítětem promluvit.

HLEDÁME KLÍČ K PRÁVŮM DĚTÍ, STR. 17

Účastníci mohou přidat na kontrolní seznam další poznámky na základě školení a diskuse
s ostatními
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M1.2C: PRÁVO NA ŽIVOT, PŘEŽITÍ A ROZVOJ
Co říká rámec práva?
Článek 6 Úmluvy o právech dítěte: 1. Smluvní státy uznávají, že každé dítě má přirozené právo na
život. 2. Smluvní státy musí podniknout takové kroky, aby zajistily v největší možné míře přežití a
rozvoj dítěte.
Co to znamená?
Toto právo znamená, že státy mají povinnost chránit právo dítěte na život, přežití a rozvoj, a to jak
prostřednictvím ustanovení, která aktivně podporují právo dítěte žít a rozvíjet se, tak prevencí,
zákazem a trestáním činností, které jsou škodlivé pro život dítěte, přežití a rozvoj.
Proč je to důležité?
Toto právo je důležité, protože uznává, že děti mají přirozené právo na život, a proto, že státy mají
zásadní povinnost podporovat právo dítěte žít a prosperovat tím, že se vyhnou činnosti, která
poškozuje dítě, ale také musí aktivně pomáhat chránit dětská práva na život, přežití a všestranný
rozvoj.
Příklady
-

Trestní zákon státu zakazuje vraždu, a tak chrání život dítěte.

-

Dopravní předpisy vyžadují, aby řidiči snížili svou rychlost kolem škol a dětských hřišť.

-

Stát poskytuje komplexní bezplatnou zdravotní péči všem dětem

-

Zákaz doživotí bez možnosti podmínečného propuštění v případě dítěte.

-

Použití odnětí svobody pouze jako krajní opatření a na nejkratší nutnou dobu.

-

Realizace aktivit a programů pro děti z ústavů, jejichž cílem je usnadnit jejich rehabilitaci.

Poznámka k rozvíjení schopností: Koncept rozvíjení schopností (článek 5 Úmluvy o právech dítěte) je
rovněž důležitý:
“Smluvní státy se zavazují respektovat odpovědnost, práva a povinnosti
rodičů (nebo, kde je to vhodné, členů širší rodiny nebo komunity, jak je
stanoveno podle místních zvyklostí), zákonných zástupců nebo jiných
osob právně odpovědných za dítě, umožnit, aby v souladu s rozvíjejícími
se schopnostmi dítěte, nabral rozvoj dítěte správný směr a bylo dostupné
poradenství při výkonu práv, které dítěti uznává tato úmluva.”

HLEDÁME KLÍČ K PRÁVŮM DĚTÍ, STR. 19

Výbor OSN pro práva dítěte vysvětlil " rozvíjení schopností " v Obecném Komentáři číslo 7 Výboru
OSN pro práva dítěte. Výňatek je uveden níže. V souladu s pokyny výboru, respektování rozvíjejících
se schopností dítěte obnáší neustálou úpravu úrovně podpory a vedení nabízené dítěti, s
přihlédnutím k zájmům dítěte a jeho tužbám, stejně jako schopnosti dítěte pro autonomní
rozhodování a pochopení jeho / jejích nejlepších zájmů:
-

“ "Článek 5 vychází z pojmu " rozvíjení schopností " a odkazuje na procesy zrání a učení, kdy
děti postupně získává znalosti, schopnosti a porozumění, včetně získávání porozumění o
jejich právech a o tom, jak je lze nejlépe realizovat. Respektování mladých dětí s rozvíjejícími
se schopnostmi má zásadní význam pro realizaci jejich práv, a zvláště významné je v raném
dětství, protože dochází k rychlé transformaci v dětském fyzickém, kognitivním, sociálním a
emocionálním fungování, už od raného dětství až k počátkům školní docházky. Článek 5
obsahuje zásadu, že rodiče (a jiní) mají povinnost průběžně upravovat výši podpory a vedení,
které nabízejí k dítěti. Tyto úpravy berou v úvahu zájmy dítěte a jeho/její přání, stejně jako
schopnosti dítěte pro autonomního rozhodování a pochopení principu nejlepšího zájmu.
Zatímco malé dítě obvykle vyžaduje větší podporu než starší dítě, je důležité vzít v úvahu
jednotlivé odlišnosti v kapacitách dětí stejného věku a jejich způsoby, jak reagovat na situace.
Rozvíjení schopností by mělo být vnímáno jako pozitivní a umožňující proces, a není omluvou
pro autoritářské praktiky, které omezují dětskou samostatnost a sebevyjádření a které byly
tradičně odůvodňovány relativní nezralosti dítěte a jeho/její potřebu socializace. Rodiče (a
jiní) by měly být podporou a nabídnout „směr a vedení“ prostřednictvím dialogu a způsoby,
které zvyšují schopnosti mladých dětí uplatňovat svá práva, včetně jejich práva na účast (čl.
12) a jejich právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání (čl. 14). "

Jednoduše řečeno, myšlenka „rozvíjení schopností “ umožňuje dětem vykonávat svá práva v souladu
s průběhem jejich dětství. Pojem “rozvíjení schopností “ se týká přímo myšlenek o vývoji dítěte, které
jsou probírány v modulu 2 tohoto kurzu.
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M1.2D PARTICIPACE A PRÁVO BÝT VYSLYŠEN
CO na to říká rámec práva?
-

Článek 12 Úmluvy o právech dítěte: 1. Smluvní státy zajistí dítěti, které je schopno utvořit si
své vlastní názory, právo svobodně tyto názory vyjadřovat ve všech záležitostech, které se
týkají dítěte, názory dítěte bude věnována patřičná pozornost v souladu s věkem a zralostí
dítěte.
2. Za tímto účelem musí dítě být vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které jej
ovlivňuje, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce nebo příslušného orgánu, a to
způsobem v souladu s procesními pravidly národních zákonů.

Co to znamená?
Tento článek znamená, že všechny děti mají právo být slyšeni a vyslyšeni ve všech záležitostech, které
se jich týkají, a to buď společně, nebo jako jednotlivci.
Právo být slyšen je často spojováno s právem na účast, kterému je dodán smysl pomocí technik
k tomu určeným. Například, pro děti vhodný jazyk a prostředí mohou podporovat schopnost a ochotu
dítěte vyjádřit svůj názor tak, že se dítě cítí mnohem pohodlněji, bezpečněji, oproti nucení dítěte k
účasti na formálním, pro dítě nepříjemném soudním sezení. Právo být vyslechnut také implikuje
právo dítěte být informován tak, aby bylo schopno se diskuze účastnit a mít k dispozici nástroje,
znalosti a dovednosti, aby dítě tak mohlo učinit. Například může být dítě vyzváno, aby poskytlo
svědectví u soudu, ale pokud on nebo ona nerozumí fungování soudního řízení, může to být téměř
nemožné. Dítěti musí být poskytnuta odpovídající podpora, aby bylo zajištěno jeho/její právo být
opravdu vyslyšen.
Kvalifikační jazyk „kdo je schopen vytvářet své vlastní názory„ a „přikládat náležitou váhu v souladu s
věkem a zralostí dítěte“ by neměl být používán jako prostředek k popírání práva dítěte být vyslyšen.
Není vhodné stanovit věkové hranice o právu být vyslechnut, ale spíše by na tuto schopnost mělo být
nahlíženo individuálně (viz nahoře informace ohledně rozvíjení schopností).
Proč je to důležité?
Účast a právo být vyslechnut jsou známy jako součást základních principů Úmluvy o právech dítěte a
jsou důležité z mnoha důvodů, včetně těchto:
-

Jsou základním právem;

-

Umožňují dítěti užívat další základní práva;

-

Přispívají k celkové důstojnosti a zdraví dítěte;

-

Přispívají k rozvoji společnosti a budoucnosti této společnosti.
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Příklady
-

Dítě bylo obviněno z trestného činu. Je podporováno k smysluplné účasti v jednání související
s diverzním programem. Je schopen formulovat svou lítost, ale také trochu vysvětlit, proč se
choval tak, jak se choval. Později dokončí komunitní nápravný program, ve kterém se zabývá
hlavními příčinami svého chování a po jejichž absolvování už své chování neopakuje.

-

Ministerstvo školství mění Národní kurikulum ve vztahu k sexuální výchově na středních
školách. Děti jsou vyzvány, aby se mohli plně účastnit všech schůzek a jednání takovým
způsobem, který bere v úvahu jejich věk a vyspělost a učinily četné připomínky a návrhy,
které mají zásadní vliv na utváření osnov. V důsledku toho je kurikulum více věkově
přiměřené a lépe přijímáno učitele i studenty.

-

Dítě je obětí sexuálního napadení. Je převezeno do ordinace lékaře svou matkou, která si
myslí, že něco není v pořádku, ale neví co. Lékař podněcuje dítě ve snaze vysvětlit, co se stalo
a doporučí jej do programu na ochranu dítěte. Sociální pracovník a policista spolupracují s
cílem usnadnit policejní rozhovor, během kterého je dítě schopné vysvětlit, co se stalo v
podmínkách a způsobem, který je pro dítě tak příjemné, jak jen to lze zajistit. Zúčastní se
soudu jako svědek, pokud dojde k soudu a je podpořeno v rozhodnutí svědčit
prostřednictvím video-linku. Všichni soudní úředníci s ním mluví ohleduplně a bez svých
paruk (které by jinak měli při formálním řízení). Dítě poskytne své svědectví a dojde
k odsouzení pachatele. Dívce je pět let.

Později v tomto kurzu naleznete více podrobností o tom, jak usnadnit participaci dítěte za použití
komunikačních technik pro děti (Modul 3), a vytvořením prostředí příjemného pro dítě i v rámci
prostředí soudního (modul 4), včetně příkladů dobrých mezinárodních a regionálních postupů v
těchto oblastech.
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M1.3 DĚTSKÁ PRÁVA V NÁRODNÍM KONTEXTU
Tato stránka je ponechána prázdná na vaše poznámky.
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Tato stránka je ponechána prázdná na vaše poznámky.

HLEDÁME KLÍČ K PRÁVŮM DĚTÍ, STR. 24

M1.4 DĚTSKÁ PRÁVA V ODBORNÉM KONTEXTU
Tato stránka je ponechána prázdná na vaše poznámky.
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Tato stránka je ponechána prázdná na vaše poznámky.
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ČTENÍ PRO ÚČASTNÍKY – MODUL 1
Stručná historie mezinárodního hnutí za práva dětí
1923 - Eglantyne Jebbová, která ve Velké Británii založila organizaci Save the Children („Zachraňte
děti“), v reakci na dětské utrpení po První světové válce sepisuje zásady ohledně práv dětí.5
1924 - Společnost národů přejímá zásady sepsané Jebbovou pod názvem „Ženevská deklarace práv
dítěte Společnosti národů.“ 6 Deklarace se vztahuje na všechny děti bez rozdílu.
1934 - signatáři Deklarace se zavázali začlenit její principy do svého vnitrostátního práva. 7
1946 - založení Organizace spojených národů a UNICEF
1948 -přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, přijetí druhé Deklarace práv dítěte (s přidanými
přesnějšími ustanoveními ohledně zákazu diskriminace a práva žít s rodinou). 8
1959 - přijata třetí Deklarace práv dítěte.9
60. a 70. léta 20. stol. - přijetí několika smluv týkajících se práv dětí: International Covenants on Civil
and Political Rights („Mezinárodní pakt o občanských a politických právech“)10 and on Cultural,
Economic and Social Rights („Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech“)
(1976)11 and the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
(„Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen“) (1980) 12.
1979 - Mezinárodní rok dítěte Výbor OSN pro lidská práva svolává pracovní skupinu, aby navrhla
úmluvu o právech dětí.13
1989 - otevřena možnost podepsat Úmluvu o právech dítěte, která se stává nejrychleji a nejvíce
ratifikovanou mezinárodní listinou v historii.
2000 - otevřena možnost podepsat Opční protokoly k Úmluvě o právech dítěte postihující prodej
dětí, dětskou prostituci, dětskou pornografii a zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (vstoupily v
platnost v roce 2002).
2011 - otevřena možnost podepsat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte na komunikaci (vchází
v platnost v roce 2014).

5

Save the Children UK, „Historie“, dostupná na adrese: http://www.savethechildren.org.uk/about-us/history
Dokumenty OSN, “Geneva Declaration on the Rights of the Child”, dosupná na adrese: http://www.undocuments.net/gdrc1924.htm ).
7
Zpráva generálního tajemníka, časopis International Child Welfare Review, 1934, 30. Citováno ve Van Buren, Geraldine,
The International Law on the Rights of the Child, Save the Children, 1995, s. 9.
8
Child Rights Information Network, “Declaration on the Rights of the Child – 1948” dostupné na adrese:
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?ID=1309
9
Rezoluce Valného shromáždění 1386(XIV),(1959).
171, vstoupil v platnost 23. března, 1976.
11
Rezoluce Valného shromáždění 2200A (XXI), 21 OSN GAOR Supp. (č. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171,
entered into force Mar. 23, 1976.
12
Rezoluce Valného shromáždění 34/180, 34 OSN. GAOR Supp. (č. 46) na 193, OSN Doc. 34/46, vstoupila v platnost 3. září,
1981.
13
Audiovizuální knihovna mezinárodního práva, “Convention on the Rights of the Child, New York, 20 November 1989”,
dostupné na adrese: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/crc/crc.html
6
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Vybrané citace z příslušných textů (pro volitelné cvičení 1.4)
ÚMLUVA OSN O PRÁVECH DÍTĚTE (1989)
Článek 2
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená
touto úmluvou každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli diskriminace podle
rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního,
etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného
postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců.
2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, učiní všechna potřebná opatření k tomu, aby dítě bylo
chráněno před všemi formami diskriminace nebo trestání, které vyplývají z postavení, činností,
vyjádřených názorů nebo přesvědčení jeho rodičů, zákonných zástupců nebo členů rodiny.
Článek 3
1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované
veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány.
Článek 6
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají, že každé dítě má přirozené právo na život.
2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují v nejvyšší možné míře zachování života a
rozvoj dítěte.
Článek 9
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečí, aby dítě nemohlo být odděleno od svých
rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu s platným
právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je potřebné v zájmu dítěte. Takové určení může
být nezbytným v některém konkrétním případě, například jde-li o zneužívání nebo zanedbávání dítěte
rodiči nebo žijí-li rodiče odděleně a je třeba rozhodnout o místě pobytu dítěte.
Článek 12
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své
vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají,
přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.
2. Za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo
správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo nebo prostřednictvím zástupce nebo příslušného
orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního
zákonodárství.
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Článek 19
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a
výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením nebo
zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním
nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců
nebo jakýchkoli osob starajících se o dítě.
2. Tato ochranná opatření zahrnují podle potřeby účinné postupy k vytvoření sociálních programů
zaměřených na poskytnutí nezbytné podpory dítěti a těm, jimž bylo svěřeno, jakož i jiné formy
prevence. Pro účely zjištění, oznámení, postoupení, vyšetřování, léčení a následné sledování výše
uvedených případů špatného zacházení s dětmi zahrnují rovněž podle potřeby postupy pro zásahy
soudních orgánů.
Článek 20
1. Dítě dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo dítě, které ve svém vlastním
zájmu nemůže být ponecháno v tomto prostředí, má právo na zvláštní ochranu a pomoc
poskytovanou státem.
2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečí v souladu se svým vnitrostátním
zákonodárstvím náhradní péči.
3. Tato péče může mezi jiným zahrnovat předání do výchovy, institut "kafala" podle islámského
práva, osvojení a v nutných případech umístění do vhodného zařízení péče o děti. Při volbě řešení je
nutno brát ohled na žádoucí kontinuitu ve výchově dítěte a na jeho etnický, náboženský, kulturní a
jazykový původ.
Článek 23
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají, že duševně nebo tělesně postižené dítě má
požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru
a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti.
2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo postiženého dítěte na zvláštní péči, v
závislosti na rozsahu existujících zdrojů podporují a zabezpečují oprávněnému dítěti a osobám, které
se o ně starají, požadovanou pomoc odpovídající stavu dítěte a situaci rodičů nebo jiných osob, které
o dítě pečují.
3. Uznávajíce zvláštní potřeby postiženého dítěte se pomoc v souladu s odstavcem 2 poskytuje podle
možností bezplatně, s ohledem na finanční zdroje rodičů nebo jiných osob, které se o dítě starají, a je
určena k zabezpečení účinného přístupu postiženého dítěte ke vzdělání, profesionální přípravě,
zdravotní péči, rehabilitační péči, přípravě pro zaměstnání a odpočinku, a to způsobem vedoucím k
dosažení co největšího zapojení dítěte do společnosti a co největšího stupně rozvoje jeho osobnosti,
včetně jeho kulturního a osobního rozvoje.
4. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, v duchu mezinárodní spolupráce podporují výměnu
odpovídajících informací v oblasti preventivní zdravotní péče a medicínského, psychologického a
funkčního léčení v případě postižených dětí, včetně rozšiřování a přístupu k informacím týkajícím se
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metod rehabilitační výchovy a profesionální přípravy k tomu, aby státy, které jsou smluvní stranou
úmluvy, mohly zlepšovat své možnosti a znalosti, a prohloubit tak své zkušenosti v těchto oblastech.
V tomto směru se bere zvláštní ohled na potřeby rozvojových zemí.
Článek 24
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné
úrovně zdravotního stavu a na využívání rehabilitačních a léčebných zařízení. Státy, které jsou
smluvní stranou úmluvy, usilují o zabezpečení toho, aby žádné dítě nebylo zbaveno svého práva na
přístup k takovým zdravotnickým službám.
Článek 27
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo každého dítěte na životní úroveň
nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.
2. Rodiče nebo jiné osoby, které se o dítě starají, nesou v rámci svých schopností a finančních
možností základní odpovědnost za zabezpečení životních podmínek nezbytných pro rozvoj dítěte.
3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, v souladu s podmínkami daného státu a v rámci svých
možností činí potřebná opatření pro poskytování pomoci rodičům a jiným osobám, které se o dítě
starají, k uskutečňování tohoto práva a v případě potřeby poskytují materiální pomoc a podpůrné
programy, zejména v oblasti zabezpečení potravin, šatstva a bydlení.
4. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna opatření nezbytná k zabezpečení obnovy
péče o dítě ze strany rodičů nebo jiných osob, které nesou za dítě finanční odpovědnost, ať už na
území státu, který je smluvní stranou úmluvy, nebo v zahraničí. Zejména v těch případech, kdy žijí v
jiném státě než dítě, státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, podporují přístup k mezinárodním
dohodám nebo uzavírání takových dohod a rovněž tak dosahují jiných odpovídajících dohod.
Článek 28
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na vzdělání a s cílem postupného
uskutečňování tohoto práva a na základě rovných možností zejména:
a) zavádějí pro všechny děti bezplatné a povinné základní vzdělání,
b) podněcují rozvoj různých forem středního vzdělání zahrnujícího všeobecné a odborné vzdělání, činí
je přijatelné a dostupné pro každé dítě a přijímají jiná odpovídající opatření, jako je zavádění
bezplatného vzdělání a, v případě potřeby, poskytování finanční podpory,
c) všemi vhodnými prostředky zpřístupňují vysokoškolské vzdělání pro všechny podle schopností,
d) zpřístupňují všem dětem informace a poradenskou službu v oblasti vzdělání a odborné přípravy k
povolání,
e) přijímají opatření k podpoře pravidelné školní docházky a ke snížení počtu těch, kteří školu
nedokončí.
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2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, učiní všechna opatření nezbytná k tomu, aby kázeň ve
školách byla zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte a v souladu s touto
úmluvou.
3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, rozvíjejí a podporují mezinárodní spolupráci ve věcech
týkajících se vzdělání, zejména s cílem přispět k odstranění nevědomosti a negramotnosti ve světě s
cílem usnadnit přístup k vědeckotechnickým poznatkům a moderním metodám výuky. V souvislosti s
tím bude brán zvláštní ohled na rozvojové země.
Článek 32
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na ochranu před hospodářským
vykořisťováním a před vykonáváním jakékoli práce, která může být pro něho nebezpečná nebo bránit
jeho vzdělávání nebo která by škodila zdraví dítěte nebo jeho tělesnému, duševnímu, duchovnímu,
mravnímu nebo sociálnímu rozvoji.
2. Státy, které jsou smluvními stranami úmluvy, přijímají zákonodárná, správní, sociální a výchovná
opatření k zabezpečení provádění tohoto článku. Za tímto účelem a s ohledem na příslušná
ustanovení jiných mezinárodních dokumentů státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zejména:
a) stanoví nejnižší věkovou hranici nebo hranice pro vstup do zaměstnání,
b) stanoví odpovídající úpravu pracovní doby a podmínek zaměstnání,
c) stanoví odpovídající pokuty nebo jiné sankce k účinnému zabezpečení plnění tohoto článku.
Článek 33
Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, přijímají všechna nezbytná opatření, včetně
zákonodárných, sociálních, správních a kulturních, k ochraně dětí před nezákonným užíváním
narkotických a psychotropních látek definovaných příslušnými mezinárodními smlouvami a k
zabránění zneužívaní dětí při jejich nezákonné výrobě a obchodování s těmito látkami.
Článek 34
Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují chránit dítě před všemi formami sexuálního
vykořisťování a sexuálního zneužívání. K zabezpečení tohoto závazku státy zejména přijímají nezbytná
vnitrostátní, dvoustranná a mnohostranná mezinárodní opatření k zabránění:
a) svádění nebo donucování dětí k jakékoli nezákonné sexuální činnosti,
b) využívání dětí k prostituci nebo k jiným nezákonným sexuálním praktikám za účelem finančního
obohacování,
c) využívání dětí v pornografii a při výrobě pornografických materiálů za účelem finančního
obohacování.
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Článek 35
Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, přijímají všechna nezbytná vnitrostátní, dvoustranná a
mnohostranná opatření k zabránění únosů dětí, prodávání dětí a obchodování s nimi za jakýmkoli
účelem a v jakékoli podobě.
Článek 36
Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, chrání dítě před všemi ostatními formami vykořisťování,
které jakýmkoli způsobem škodí blahu dítěte.
Článek 37
Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečí, aby:
a) žádné dítě nebylo podrobeno mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení
nebo trestání. Za trestné činy spáchané osobami mladšími 18 let nebude ukládán trest smrti a trest
odnětí svobody na doživotí bez možnosti propuštění na svobodu,
b) žádné dítě nebylo nezákonně nebo svévolně zbaveno svobody. Zatčení, zadržení nebo uvěznění
dítěte se provádí v souladu se zákonem a používá se pouze jako krajní opatření a na co nejkratší
možnou dobu,
c) s každým dítětem zbaveným svobody bylo zacházeno s lidskostí a s úctou k vrozené důstojnosti
lidské bytosti a způsobem, který bere ohled na potřeby osoby daného věku. Především musí být
každé takové dítě umístěno odděleně od dospělých, ledaže by se uvážilo, že neoddělovat je od
dospělých je v jeho vlastním zájmu, a s výjimkou závažných okolností musí mít právo udržovat
písemný a přímý styk se svou rodinou,
d) každé dítě zbavené svobody mělo právo okamžitého přístupu k právní nebo jiné odpovídající
pomoci, jakož i právo odvolávat se k soudu nebo jinému pravomocnému, nezávislému a
nestrannému orgánu proti rozhodnutí o odnětí svobody a v každém takovém případě na přijetí
neodkladného rozhodnutí.
Článek 38
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují uznávat a zabezpečovat dodržování norem
mezinárodního humanitárního práva, které se na ně vztahují v případě ozbrojených konfliktů a které
se dotýkají dítěte.
2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna proveditelná opatření k zabezpečení toho,
aby se osoby, které nedosáhly 15 let věku, neúčastnily přímo bojových akcí.
3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zdržují povolávání do svých ozbrojených sil osob
mladších 15 let. Při povolávání osob, které dosáhly věku 15 let, avšak které jsou mladší 18 let,
přijímají přednostně osoby starší.
4. V souladu se svými závazky podle mezinárodního humanitárního práva, které mají vztah k ochraně
civilního obyvatelstva za ozbrojených konfliktů, státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, přijímají
všechna proveditelná opatření k zabezpečení ochrany dětí postižených konfliktem a péče o ně.
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Článek 39
Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna nezbytná opatření k podpoře tělesného i
duševního zotavení a sociální reintegrace dítěte, které je obětí jakékoli formy zanedbání, využívání za
účelem finančního obohacení nebo zneužívání, mučení nebo jiné formy krutého, nelidského nebo
ponižujícího zacházení nebo trestání anebo ozbrojeného konfliktu. Zotavení a reintegrace se
uskutečňují v místě a prostředí podporujícím zdraví, sebeúctu a důstojnost dítěte.
Článek 40
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte obviněného, obžalovaného nebo
uznaného vinným z porušení trestního práva na takové zacházení, které rozvíjí smysl dítěte pro
důstojnost a čest, které znovu posiluje úctu dítěte k lidským právům a základním svobodám jiných a
bere ohled na věk dítěte, napomáhá znovuzačlenění dítěte a zapojení dítěte do prospěšného
působení ve společnosti.
2. Za tímto účelem a s ohledem na příslušná ustanovení mezinárodněprávních dokumentů státy,
které jsou smluvní stranou úmluvy, zejména zabezpečují, aby:
a) žádné dítě nebylo obviněno, obžalováno nebo uznáno vinným z porušení trestního práva pro
jednání nebo opomenutí, která nebyla zakázána vnitrostátním nebo mezinárodním právem v době,
kdy k nim došlo,
b) každé dítě obviněné nebo obžalované z porušení trestního práva mělo přinejmenším tyto
následující záruky:
i) být považováno za nevinné až do doby, kdy je podle zákona prokázána vina,
ii) být okamžitě a přímo, v nutných případech prostřednictvím svých rodičů nebo zákonného
zástupce, informováno o obviněních proti němu vznášených a mít při přípravě a při uplatnění své
obhajoby právní nebo jinou potřebnou pomoc,
iii) aby věc byla bez odkladu rozhodnuta v souladu se zákonem příslušným, nezávislým a nestranným
úřadem nebo soudním orgánem ve spravedlivém procesu v přítomnosti právního zástupce nebo jiné
odpovídající osoby a v přítomnosti rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, ledaže by se zvážilo, že
jejich přítomnost, zejména s ohledem na věk a situaci dítěte, není v jeho zájmu,
iv) aby nebylo nuceno vypovídat nebo přiznávat vinu; aby se mohlo seznamovat s výpověďmi svědků
buď přímo anebo prostřednictvím jiných a aby byla zabezpečena rovnoprávná účast svědků obhajoby
a hodnocení jejich výpovědí,
v) jestliže bylo rozhodnuto, že se dítě provinilo proti trestnímu zákonu, aby toto rozhodnutí, jakož i
jakákoli v důsledku toho přijatá opatření, byla v souladu se zákonem přezkoumatelná vyšším
pravomocným, nezávislým a nestranným orgánem,
vi) aby mu byla zajištěna bezplatná pomoc tlumočníka, jestliže dítě nerozumí jazyku v řízení
používanému nebo jím nehovoří,
vii) aby ve všech stadiích řízení bylo uznáváno jeho soukromí.
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3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, usilují o vypracování zákonů a zákonných procedur, o
zřizování orgánů a institucí zvlášť určených pro děti obviněné, obžalované nebo uznané vinnými z
porušení trestního práva a zejména o:
a) stanovení nejnižší věkové hranice, před jejímž dosažením se děti považují za nezpůsobilé porušit
trestní právo,
b) v případě potřeby přijetí opatření k zacházení s takovými dětmi bez přijetí soudní procedury za
předpokladu dodržování lidských práv a právních záruk. 4. Je nezbytné vytvořit různé záruky, jako je
pečovatelská služba, pravidla o poradenství a dozoru, konzultativní služby, zavedení zkušební lhůty,
náhradní péče, programy vzdělávání a zabezpečení takového zacházení s dětmi, které odpovídá jejich
blahu, jakož i jejich poměrům a spáchanému deliktu.
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ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (2006)
Článek 3 - obecné zásady
Úmluva je založena na následujících zásadách:
a) respektování přirozené důstojnosti, osobní nezávislosti, zahrnující také svobodu volby, a
samostatnosti osob,
b) nediskriminace,
c) plné a účinné zapojení a začlenění do společnosti,
d)

respektování odlišnosti a přijímání osob se zdravotním postižením jako součásti lidské
různorodosti a přirozenosti,

e) rovnost příležitostí,
f)

přístupnost,

g) rovnoprávnost mužů a žen
h) respektování rozvíjejících se schopností dětí se zdravotním postižením a jejich práva na
zachování identity.
Článek 7 - děti se zdravotním postižením
1. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, přijmou veškerá nezbytná opatření, aby dětem se
zdravotním postižením zaručily plné užívání všech lidských práv a základních svobod na rovnoprávně
s ostatními dětmi.
2. Při jakékoliv činnosti týkající se dětí se zdravotním postižením musí být předním hlediskem nejlepší
zájem dítěte.
3. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zabezpečují dětem se zdravotním postižením, na
rovnoprávném základě s ostatními dětmi, právo svobodně vyjadřovat své vlastní názory ve všech
záležitostech, které se jich dotýkají, přičemž se jejich názorům musí věnovat náležitá pozornost
odpovídající jejich věku a zralosti, a při realizaci tohoto práva jim poskytují pomoc přiměřenou jejich
zdravotnímu postižení a věku.
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SMĚRNICE OSN O NÁHRADNÍ PÉČE O DĚTI (2010)
Náhradní péče
11. Veškerá rozhodnutí o náhradní péči by se měla řídit zásadou, že je většinou žádoucí umístit dítě
co nejblíže jeho bydlišti, aby byl usnadněn kontakt s jeho rodinou a případný návrat do rodiny a
naopak co nejméně narušena výchova dítěte a jeho kulturní a společenský život.
12. Rozhodnutí týkající se dětí v náhradní péči včetně dětí v neoficiální péči by měla brát řádný ohled
na důležitost zajištění stabilního domova a uspokojení základní potřeby dítěte v podobě trvalé vazby
k pečujícím osobám, která navozuje pocit bezpečí. Hlavním cílem takových rozhodnutí by mělo být v
zásadě nalezení trvalého řešení.
13. S dětmi se za všech okolností musí zacházet důstojně a s úctou a ve všech formách péče jim musí
být zaručena skutečná ochrana před zneužíváním, zanedbáváním a veškerými druhy vykořisťování ze
strany poskytovatelů péče, vrstevníků či třetích stran.
14. Odebrání dítěte z péče vlastní rodiny by se mělo považovat za poslední možné řešení a kdykoli je
to možné, mělo by být pouze dočasné a uskutečnit se na co nejkratší možnou dobu. Rozhodnutí o
odebrání dítěte by mělo být pravidelně posuzováno a návrat dítěte do péče rodičů poté, co byly
odstraněny původní důvody pro odebrání nebo tyto důvody pominuly, by měl být v nejlepším zájmu
dítěte. Při přijímání rozhodnutí o odebrání dítěte je nezbytné provádět hodnocení popsané v odstavci
49 (viz níže).
15. Finanční nebo materiální nouze nebo podmínky, které z ní přímo či nepřímo vyplývají, by se nikdy
neměly stát jediným odůvodněním pro odebrání dítěte z rodičovské péče, pro přijetí dítěte do
náhradní péče či pro bránění jeho opětovné integraci do rodinného prostředí, avšak finanční a
materiální nouzi je nutno vnímat jako signál toho, že rodina potřebuje odpovídající podporu.

16. Pozornost je nutno věnovat prosazování a ochraně všech dalších práv, která souvisejí se situací
dětí bez rodičovské péče, včetně například práva na přístup ke vzdělání a ke zdravotnickým a dalším
základním službám, práva na identitu, svobody náboženského vyznání a přesvědčení, práva na jazyk,
práva na ochranu majetku a dědických práv.
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MINIMÁLNÍ PRAVIDLA OSN PRO ADMINISTRACI SPRAVEDLNOSTI MLADISTVÝCH: „Pekingská
pravidla“ (1985)
8. Ochrana soukromí
8.1 Aby se předešlo poškození mladistvého nevhodnou publicitou nebo zveřejňováním jeho identity,
musí být jeho právo na soukromí respektováno ve všech fázích.
8.2 V zásadě nesmí být poskytnuty žádné informace, které by mohly vést k identifikaci mladistvých
pachatelů.
Komentář
Pravidlo 8 zdůrazňuje důležitost ochrany práva na soukromí u mladistvých. Mladí lidé jsou zvláště
citliví na stigmatizaci. Kriminologické výzkumy zabývající se zveřejňováním identit prokázaly škodlivé
účinky (různých druhů), které jsou důsledkem trvalé identifikace mladých lidí jako „delikventů“ nebo
„kriminálníků“.
Pravidlo 8 zdůrazňuje, jak důležité je chránit mladistvé před nepříznivými účinky, které mohou
vyvstat ze zveřejnění informací o případu v hromadných sdělovacích prostředcích (například jména
mladých pachatelů, ať už domnělých nebo usvědčených). Zájem jednotlivce by měl být, alespoň v
principu, chráněn a podporován. (Bližší specifikace obecného obsahu se nacházejí v pravidle 2 1.)
10. První kontakt
10.1 Po zadržení mladistvého musejí být jeho rodiče či opatrovníci o zadržení uvědoměni okamžitě
nebo, pokud je není možné kontaktovat okamžitě, v co nejkratší možné době po zadržení.
10.2 Soudce nebo jiný oprávněný úředník či úřad musí neprodleně posoudit předmět případu.
10.3 Kontakt mezi donucovacími orgány a mladistvým pachatelem musí být řízeny tak, aby bylo
respektováno právní postavení mladistvého, prosazováno blaho mladistvého a aby se zabránilo jeho
poškození a to vše s patřičným ohledem na okolnosti případu.
Komentář
Pravidlo 10.1 je v zásadě obsaženo v pravidle 92 dokumentu Standardní minimální práva pro
zacházení s vězni.
Otázka propuštění (pravidlo 10.2) musí být neprodleně posouzena soudcem nebo jiným oprávněným
úředníkem. Termín „oprávněný úředník“ je v tomto bodu interpretován v nejširším smyslu slova,
včetně komunitních nebo policejních orgánů, které mají právo zadrženého propustit. (Viz také
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, článek 9, odstavec 3.)
Pravidlo 10.3 se zabývá základními aspekty postupů a chování policie a jiných donucovacích orgánů v
případech zločinů spáchaných mladistvými. Fráze „zabránění poškození mladistvých“ je přirozeně
flexibilní formulace a postihuje mnoho vlastností potenciální interakce (například použití drsného
jazyka, fyzického násilí nebo vystavení takovému prostředí. Samotná účast v procesech může
mladistvé „poškozovat“. Pojem „zabránění poškození“ by tedy měl být vykládán v širším slova
smyslu, tedy především jako způsobení co nejmenšího možného poškození mladistvého, stejně jako
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jakéhokoli dalšího nebo nepatřičného poškození. Je to zvláště důležité při prvním kontaktu s
donucovacími orgány, který může hluboce ovlivnit postoj mladistvého ke státu a společnosti. Úspěch
jakéhokoli dalšího zásahu se ve značné míře odvíjí od těchto prvních kontaktů. Soucit a laskavý, leč
pevný, postoj jsou v těchto situacích důležité.
11. ODKLON V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
11.1 K mladistvým pachatelům by se, kdykoli je to možné, mělo přistupovat se snahou vyhnout se
formálnímu procesu u oprávněné autority uvedené níže v pravidle 14.1.
11.2 Policie, žalobce či jiné orgány činné v trestných řízeních s mladistvými jsou zmocněny s takovými
případy nakládat, pokud tak uznají za vhodné, bez vedení formálního slyšení, v souladu s kritérii
nastavenými u jednotlivých právních systémů a v souladu s principy obsaženými v těchto pravidlech.
11.3 Jakýkoli odklon v trestním řízení postupující mladistvého do veřejně prospěšných prací nebo
jiných služeb vyžaduje souhlas mladistvého, nebo jeho rodičů či opatrovníků, a to za předpokladu, že
takové rozhodnutí o postoupení případu bude na požádání řádně přezkoumáno oprávněným
orgánem.
11.4 Pro zjednodušení na zvážení závisející podstaty případů s mladistvými musí být vynaloženo úsilí
o vytvoření a poskytnutí programů pro poradenství, náhrady a odškodnění obětí.
Komentář
Odklon v trestním řízení, včetně odstranění z justičního řízení a často také přesměrování do systému
komunitní podpory, se běžně používá, formálně i neformálně, v mnoha právních systémech. Tato
praxe zabraňuje negativním účinkům následného řízení v administraci spravedlnosti mladistvých
(například stigmata usvědčení a rozsudku). V mnoha případech může být nejlepší nezasahovat.
Odklon v trestním řízení na samém začátku bez postoupení k alternativním (sociálním) službám tak
může být nejlepší reakcí. A to zejména v případech, kdy je spáchána trestná činnost nezávažné
povahy, a ve kterých již rodina, škola či jiná neformální instituce sociální kontroly reagovala nebo
pravděpodobně zareaguje vhodným a konstruktivním způsobem.
Jak je řečeno v pravidle 11.2, policie, žalobce nebo jakýkoli orgán (soudy, tribunály, komise nebo
zastupitelstvo) mohou odklon v trestním řízení zahájit v kterékoli části rozhodovacího procesu. Může
být uplatněn jednou několika či všemi orgány, v závislosti na předpisech a postupech jednotlivých
systémů a v souladu s těmito pravidly. Jeho aplikace nemusí být nutně limitována na drobné případy,
což z odklonu v trestním řízení dělá důležitý nástroj.
Pravidlo 11.3 zdůrazňuje důležitý požadavek na zajištění souhlasu mladistvého pachatele (nebo jeho
rodiče či poručníka) s doporučeným(i) opatřením(i) souvisejícím(i) s odklonem v trestním řízení.
(Odklon do veřejně prospěšných prací bez souhlasu by odporoval Úmluvě o zrušení nucených prací.)
Tento souhlas by však neměl být nenapadnutelný, protože jej mladistvý občas může dát jen z čirého
zoufalství. Toto pravidlo podtrhuje skutečnost, že by se mělo dbát na minimalizaci potenciálního
nátlaku a zastrašování na všech úrovních procesu odklonu v trestním řízení. Mladiství by se neměli
cítit pod tlakem (například aby se vyhnuli soudu) nebo mít dojem, že je někdo nutí souhlasit s
programy odklonů. Proto by mělo být doporučeno ustanovení o „kompetentní autoritě, která na
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požádání“ vypracuje objektivní posouzení vhodnosti možností pro mladistvé pachatele.
(„Kompetentní autorita“ se může lišit od té, která je uvedena v pravidle 14.)
Pravidlo 11.4 doporučuje ustanovit schůdné alternativy k justičnímu procesu s mladistvými ve formě
odklonu do veřejně prospěšných prací…
SMĚRNICE OSN PRO PREVENCI DELIKVENCE MLADISTVÝCH: „RIJÁDSKÁ SMĚRNICE“ (1990)
C. Komunita
32. Měly by být vytvořeny (nebo posíleny, v případě, že již existují) komunitní služby a programy,
které odpovídají speciálním potřebám, problémům, zájmům a v zájmu mladistvých by mladistvým a
jejich rodinám měly poskytovat přiměřené poradenství.
33. Komunity by měly poskytnout (nebo posílit tam, kde existují) širokou paletu podpůrných opatření
pro mladistvé, včetně komunitních center pro rozvoj, rekreační zařízení a služby odpovídající
zvláštním potřebám dětí, které jsou společensky ohroženy. Při poskytování těchto podpůrných
opatření by měla být zaručena jednotlivá práva.
34. Měla by být vytvořena speciální zařízení, která poskytnou dostatečné přístřeší mladým lidem,
kteří nemohou nadále žít doma nebo kteří domov nemají.
35. Měla by být zajištěna široká škála podpůrných opatření, která budou pomáhat řešit potíže, se
kterými se mladí lidé setkávají během přechodu do dospělosti. Mezi těmito službami by měly být
zvláštní programy pro mladé lidi užívající drogy. Takovéto služby by se měly soustředit na péči,
poradenství, pomoc a terapeuticky orientované intervence.
36. Dobrovolnické organizace poskytující služby mladým lidem by od vlády a jiných institucí měly
dostávat finanční podporu.
...
D. Hromadné sdělovací prostředky
40. Hromadné sdělovací prostředky je třeba podporovat v zajišťování přístupu k informacím a
materiálům pro mladé lidi a to z různých národních a mezinárodních zdrojů.
41. Hromadné sdělovací prostředky by měly být podporovány ve vyobrazování pozitivních přínosů,
které mají mladí lidé na společnost.
42. Hromadné sdělovací prostředky by měly podporovat šíření informací o ve společnosti existujících
službách, zařízeních a příležitostech pro mladé lidi.
43. Obecně by měly hromadné sdělovací prostředky, zejména pak televize a filmová média, být
podporovány v minimalizování zobrazování pornografie, drog a násilí, stejně jako by měly být
podporovány v nesouhlasném zobrazování násilí a zneužívání. Stejně tak by měly být podporovány ve
vyvarování se nedůstojné a degradující prezentaci zejména dětí, žen a mezilidských vztahů a v
propagaci egalitářských principů a rolí.
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44. Hromadné sdělovací prostředky by si měly být vědomy své značné společenské role a
zodpovědnosti, stejně jako svého vlivu při komunikování věcí spojených s požíváním alkoholu a drog
u mladistvých. Vyváženým přístupem by měly přenášet konzistentní zprávy a tím využít svou sílu pro
prevenci užívání drog. Efektivní osvětová kampaň o užívání drog by měla být propagována na všech
úrovních.
PRAVIDLA OSN NA OCHRANU MLADISTVÝCH ZBAVENÝCH OSOBNÍ SVOBODY „HAVANSKÁ
PRAVIDLA“ (1990)
E. Vzdělání, profesní vzdělání a práce
38. Každý mladistvý ve věku pro povinnou školní docházku má právo na vzdělání, které je vhodné pro
jeho potřeby a schopnosti a které jej/jí připraví na návrat do společnosti. Kdykoli je to možné, mělo
by takové vzdělání být poskytnuto ve veřejných školách mimo detenční zařízení, ale v každém
případě kvalifikovanými vyučujícími prostřednictvím programů, které jsou součástí vzdělávacího
systému v daném státu, aby mohli mladiství po propuštění bez obtíží pokračovat ve studiu. Správa
detenčních zařízení by měla věnovat zvláštní pozornost vzdělávání mladistvých zahraničního původu
nebo se speciálními kulturními či etnickými potřebami. Negramotní mladiství a mladiství s
kognitivními poruchami nebo poruchami učení by měli mít právo na speciální vzdělávání.
39. Měla by být povolena a podporována školní docházka u mladistvých, kteří si přejí pokračovat ve
studiu, stejně jako by se mělo vynakládat veškeré možné úsilí, aby jim byl umožněn přístup do
vhodných vzdělávacích programů.
40. Diplomy a vzdělávací certifikáty uděleným mladistvým v detenčních zařízeních by v žádném
případě neměly indikovat skutečnost, že se mladistvý nacházel v detenčním zařízení.
41. Každé detenční zařízení by mělo poskytnout přístup ke knihovně, která je dostatečně vybavena
jak instruktážní tak rekreační literaturou a periodiky vhodnými pro mladistvé, kteří by měli být
podněcováni a kterým by mělo být umožněno ji plně využít.
42. Každý mladistvý by měl mít právo se profesně vzdělávat v oborech, které jej mohou připravit pro
budoucí zaměstnání.
43. Mladiství by měli mít, s patřičným ohledem na výběr a požadavky institucionální správy, možnost
si vybrat druh práce, který chtějí vykonávat.
44. Na mladistvé zbavené osobní svobody se vztahují všechny národní a mezinárodní standardy
ohledně dětské práce a mladistvých pracovníků.
45. Mladiství by měli mít příležitost, kdykoli je to možné, provádět placenou práci, pokud možno v
rámci místní komunity a jako doplněk k poskytnutému profesnímu vzdělání za účelem zvýšení šance
na nalezení vhodného zaměstnání po návratu do společnosti. Druh práce by měl být takový, aby
poskytl vhodné vzdělání, ze kterého budou mít mladiství po propuštění užitek. Organizace a
poskytované metody práce v detenčních zařízeních by se měla co nejvíce podobat podobné práci ve
společnosti, aby mladistvé připravila na podmínky normálního pracovního života.
46. Každý mladistvý, který provádí pracovní úkony, by měl mít právo na spravedlivou odměnu. Zájmy
mladistvých a jejich odborného vzdělání by neměly mít za cíl tvorbu zisku pro detenční zařízení nebo
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pro třetí stranu. Část výdělku mladistvých by měla být uložena do spořícího fondu, který bude
mladistvým předán po propuštění. Mladistvý by měl mít právo použít zbytek tohoto výdělku na
nákup komodit pro vlastní potřebu nebo na odškodnění oběti, kterou svým deliktem poškodil nebo je
poslat své rodině či jiným lidem mimo detenční zařízení.
J. Kontakty s širší komunitou
59. Měly by se zajistit všechny prostředky pro zajištění přiměřené komunikace mezi mladistvými a
vnějším světem, což je integrální součástí práva na spravedlivé a humánní zaházení, a která je zásadní
pro přípravu mladistvých na jejich návrat do společnosti. Mladistvým by mělo být umožněno
komunikovat se svými rodinami, přáteli a jinými osobami nebo zástupci organizací, opustit detenční
zařízení za účelem návštěvy své rodiny a domova a na základě vzdělávacích, odborných nebo jiných
důležitých důvodů by měli mít právo získat zvláštní povolení opustit detenční zařízení. Pokud si
mladistvý nachází ve výkonu trestu, pak by měl být čas strávený mimo detenční zařízení počítán jako
část doby trvání tohoto trestu.
60. Každý mladistvý by měl právo přijímat pravidelné a časté návštěvy, v zásadě jednou za týden a ne
méně než jednou za měsíc, a to za podmínek, které respektují jeho právo potřebu na soukromí,
kontakt a bez omezení komunikace s rodinou a obhájcem.
61. Pokud to není zákonem zakázáno, měl by každý mladistvý mít právo písemně nebo telefonicky
komunikovat s osobou dle svého výběru alespoň dvakrát týdně a podle potřeb by se mu mělo dostat
pomoci k tomu, aby mohl toto právo využívat efektivně. Každý mladistvý by měl mít právo obdržet
korespondenci.
62. Mladiství by měli mít právo udržovat se pravidelně informovaní čtením novin, periodik a jiných
publikací, poslechem rádia a sledováním televizních programů a filmů i skrze návštěvy zástupců
jakéhokoli právoplatného klubu či organizace, o který se mladistvý zajímá.
K. Omezení použití fyzického omezení a použití síly
63. Použití nástrojů fyzického omezení a síly za jakýmkoli účelem by mělo být zakázáno s níže
uvedenou výjimkou stanovenou v pravidle 64.
64. Prostředky fyzického omezení a síly mohou být použity jen za výjimečných okolností, kdy již byly
neúspěšně využity všechny jiné způsoby kontroly, a jen pokud je výslovně povolena a uvedena v
zákonech a předpisech. Neměly by zapříčinit ponížení nebo degradaci a měly by být používány jen
omezeně a to po nejkratší možnou dobu. Na příkaz ředitele správy zařízení může být k těmto
prostředkům přistoupeno za účelem zabránit mladistvému zranit sebe, zranit někoho jiného nebo
vážně poškodit majetek. V takových případech se musí ředitel okamžitě poradit se buď se, nebo
jiným příslušným personálem a nahlásit situaci vyššímu správnímu orgánu.
65. Ve všech detenčních zařízeních pro mladistvé by měl personál mít zákaz nosit a používat zbraně.
L. Disciplinární řízení
66. Jakákoli disciplinární opatření a postupy by měly být v zájmu bezpečnosti a řádného
společenského života a měly by být v souladu s dodržováním základní důstojnosti mladistvého a
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základním cílem institucionální péče, konkrétně vštěpováním pocitů spravedlnosti, sebeúcty a úcty k
základním právům každého člověka.
...
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OBECNÉ ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE JISTICE VE VĚCECH ZAHRNUJÍCÍCH OBĚTI A SVĚDKY TRESTNÉ
ČINNOSTI Z ŘAD DĚTÍ (2005)
III. Principy
8.... (a) Důstojnost. Každé dítě je unikátní a vzácná lidská bytost a proto by měly být jeho nebo její
vlastní důstojnost, zvláštní potřeby, zájmy a soukromí ctěny a chráněny.
(b) Nediskriminování. Každé dítě má právo na to, aby s ním bylo zacházeno spravedlivě a rovně, bez
ohledu na rasu, etnicitu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení,
národnostní, etnický nebo sociální původ, majetek, etnický nebo sociální původ, tělesnou nebo
duševní nezpůsobilost, a jiné postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců.
(c) Nejlepší zájmy dítěte. I když by měla být práva obviněného nebo usvědčeného chráněna, tak se v
první řadě musejí brát ohledy na nejlepší zájmy každého dítěte, což znamená i právo na ochranu a
příležitost k harmonickému rozvoji.
...
(d) Právo na účast. Každé dítě má, v souladu s národním právem, právo vyjádřit své názory a víru
vlastními slovy a přispávat zejména k rozhodování o věcech, které ovlivňují jeho život a to včetně
rozhodnutí provedených v soudních řízeních, a má právo na to, aby byly tyto názory uváženy v
závislosti na jeho nebo jejích schopnostech, věku, duševní vyspělosti a schopnosti se vyvíjet.
V. Právo na důstojné a soucitné zacházení
10. Oběti a svědci z řad dětí S oběťmi a svědky z řad dětí by se během celého justičního procesu mělo
zacházet laskavě a citlivě, brát v úvahu jejich osobní situaci a akutní potřeby, věk, pohlaví, postižení a
úroveň vyspělosti a plně respektovat jejich fyzickou, duševní a morální bezúhonnost.
11. S každým dítětem by mělo být zaházeno jako s jednotlivcem s vlastními individuálními potřebami,
přáními a pocity.
12. Zasahování do soukromého života dětí by mělo být omezeno do minimální potřebné míry,
přičemž bude zachován vysoký standard při sbírání důkazů pro zajištění spravedlivého výsledku
justičního procesu.
13. Aby se dítě vyhnulo dalším strastem, budou rozhovory, vyšetření a jiné formy vyšetřování
provedeny trénovanými profesionálovy, kteří budou postupovat citlivě, s úctou a důkladně.
14. Všechny interakce s dítětem popsané v těchto zásadách by měly být provedeny citlivě, ve
vhodném prostředí, které vychází vstříc zvláštním potřebám dítěte a zohledňuje jeho schopnosti, věk,
duševní zralost a schopnost se rozvíjet. Měly by také probíhat v jazyce, který dané dítě používá a
kterému rozumí.
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ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO POUŽITÍ SÍLY A STŘELNÝCH ZBRANÍ PŘÍSLUŠNÍKY DONUCOVACÍCH
ORGÁNŮ (1990)
Zvláštní ustanovení
9. Příslušníci donucovacích orgánů nebudou používat střelné zbraně, výjimky z tohoto pravidla jsou
použití v sebeobraně, při chránění druhých před bezprostřední hrozbou smrti nebo závažného
poranění, zabránění spáchání zvláště závažného trestného činu vážně ohrožujícího na životě, při
zadržování osoby, která takovéto nebezpečí představuje a vzdoruje vůči jejich autoritě, nebo za
účelem zabránění útěku takové osoby a vždy jen v případech, kdy méně extrémní nástroje
neumožňují těchto cílů dosáhnout. V každém případě mohou být střelné zbraně použity s úmyslem
způsobit smrt jen tehdy, kdy je to nezbytně nutné pro ochranu života.
POKYNY PRO ROLI ŽALOBCE
Role v trestním řízení
10. Úřad státního zástupce musí být striktně oddělen od soudních funkcí.
11. Státní zástupci budou mít v trestním řízení aktivní roli, včetně instituce žalobce a v zemích, kde
jsou k tomu zákonem zmocněni nebo kde je to v souladu s tamní praxí při vyšetřování trestných činů,
budou pověřeni dohledem nad zákonností těchto vyšetřování, dohledem nad výkonem soudních
rozhodnutí a vykonáváním dalších funkcí jakožto zástupci veřejných zájmů.
12. V souladu s právem budou státní zástupci vykonávat své povinnosti spravedlivě, konzistentně a
urychleně, budou respektovat a chránit lidskou důstojnost a prosazovat lidská práva, čímž budou
přispívat k zajištění řádného postupu a plynulého chodu systémů trestního soudnictví.
ZÁKLADNÍ PRINCIPY NEZÁVISLOSTI SOUDNÍ MOCI (1985)
Nezávislost soudní moci
1. Nezávislost soudní moci bude garantována státem a zakotvena v ústavě či zákonech dané země.
Vládní a jiné instituce musejí respektovat a dodržovat nezávislost soudní moci.
2. Soudní moc bude záležitosti, za všech okolností, rozhodovat nestraně, na základě předložených
faktů a v souladu s právem, bez jakýchkoli omezení, nevhodného ovlivňování, popudů, tlaků, hrozeb
a bez jakýchkoli omezení, nevhodného ovlivňování, popudů, tlaků, hrozeb nebo přímých či nepřímých
zásahů.
3. Soudní moc bude mít soudní pravomoc nad všemi věcmi soudní povahy a výlučnou a pravomoc
rozhodnout, je-li věc předložená soudu k rozhodnutí právem definovaná jako součást pravomocí
soudní moci.
4. Do soudního procesu se nebude nevhodně nebo neoprávněně zasahovat a soudní rozhodnutí
nebudou podléhat přezkoumání. Tento princip nebude, v souladu se zákonem, aplikován na soudní
přezkoumání, zmírnění ani změnu rozsudků vynesených soudní mocí, kterou provedou příslušné
orgány.
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5. Každý má právo být souzen před řádnými soudy nebo tribunály a pomocí stanovených právních
postupů. Tribunály nepoužívající řádně stanovené postupy právního procesu by neměly být
vytvořeny za účelem zpochybnit soudní pravomoc příslušející běžným soudům nebo soudním
tribunálům.
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EVROPSKÁ ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD (1950)
Článek 3 - zákaz mučení
Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.
Článek 8 - Právo na respektování soukromého a rodinného života
1. Každý má práva na to, aby byl uznáván jejich soukromý a rodinný život, jeho domov a
korespondence.
2. Žádná veřejná autorita nebude do uplatňování tohoto práva zasahovat, s výjimkou případů, které
jsou v souladu s právem a které jsou v demokratické společnosti nutné k zajištění národní
bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země nebo pro předcházení
nepokojů či zločinnosti, pro ochranu zdraví nebo morálky nebo pro ochranu práv a svobod
druhých.
Článek 10 - Svoboda projevu
1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu na názor a přijímat či
rozšiřovat informace a myšlenky bez vměšování veřejné moci a bez ohledu na hranice. Tento
článek státům nebrání vyžadovat vysílací licence pro rádio, televizi ani licenci na provoz kina.
2. Užívání těchto svobod, se kterými se pojí i povinnosti a odpovědnost, může podléhat právem
předepsaným formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím a které jsou nutné pro
demokratickou společnost ve věcech jako územní celistvost nebo národní bezpečnost, prevence
nepokojů nebo zločinu, ochrana zdraví nebo morálky, ochrana jména či práv druhých, předejití
zveřejnění tajných informací nebo zachování pravomoci a nestrannosti soudní moci.
CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2000)
Článek 24 - práva dětí
1. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich zdrav vývoj. Mohou svobodně vyjadřovat
svůj názor. Ten je zvažován v souvislosti s otázkami, které se jich týkají, a v závislosti na jejich věku a
zralosti.
2. Veškeré jednání týkající se dětí, ať již ze strany veřejné či soukromé instituce, musí být vedeno v
první řadě s ohledem na nejlepší zájmy dítěte.
3. Každé dítě má právo pravidelně udržovat osobní vztahy a přímý kontakt s oběma rodiči, pokud to
není v rozporu se zájmem dítěte.
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DALŠÍ ODKAZY
- UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child
http://www.unicef.org/publications/index_43110.html
- Website of the Committee on the rights of the child,
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
- Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice
(2010)
Council of Europe child friendly justice website,
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/default_en.asp
- EU Guidelines for the Promotion and Protection of the Rights of the Child (2007)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
- Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and
Sexual Abuse (2007),
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/COE_child_protection_no-201.html
- Obecný komentář Výboru OSN pro práva dítěte č. 10 o právech dítěte ve spravedlnosti
mladistvých (2007)
- Obecný komentář Výboru OSN pro práva dítěte č. 12 o právech dítěte být vyslechnut (2009)
- Obecný komentář Výboru OSN pro práva dítěte č. 13 o právech dítěte být prosto všech forem
násilí (2011)
- Obecný komentář Výboru OSN pro práva dítěte č. 14 o tom, aby byly primárně brány ohledy
na zájmy dítěte (2013)
Všechny obecné komentáře Výboru OSN pro práva dítěte jsou dostupná na této adrese:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=
5&DocTypeID=11
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