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1 Úmluva o právech dítěte  

1.1 Delegáti NPDM byli seznámeni s Úmluvou o právech dítěte. 

1.2 Delegáti NPDM shledávají, že česká mládež není dostatečně seznámena s tímto 

dokumentem. 

1.2.1 S Úmluvou o právech dítěte je blíže obeznámeno pouze 41,2 % dětí a mládeže 

ČR (v zastoupení delegátů NPDM). 

1.2.2 Ze všech článků Úmluvy o právech dítěte mají delegáti NPDM nejvíce 

v povědomí právo na vzdělání (čl. 28 Úmluvy o právech dítěte), právo na život 

(čl. 6 Úmluvy o právech dítěte) a právo na vlastní názor (čl. 12. Úmluvy o 

právech dítěte). 

1.2.3 Ze všech článků Úmluvy o právech dítěte mají delegáti NPDM nejmenší 

povědomí o  čl. 18 Úmluvy o právech dítěte (Povinnosti rodičů). 

1.3 Delegáti NPDM se zavázali více informovat děti a mládež o obsahu Úmluvy o 

právech dítěte. 

1.4 Delegáti NPDM nesouhlasí s placením regulačních poplatků ve zdravotnictví pro děti 

do 18 let. 

1.5 V případě rozvodu by děti a mládež měli mít právo být vyslyšeni a aby jejich názor 

byl zohledněn v postoji, se kterým z rodičů chtějí žít. Na základě posudku soudního 

psychologa se soud může přiklonit k názoru dítěte, avšak bude povinen brát ohled 

např. na sociální zabezpečení zákonného zástupce.   

1.6 Delegáti NPDM se shodují, že interrupce není v rozporu s Úmluvou o právech dítěte, 

je-li provedena do 3. měsíce věku plodu. 

 

 

 

2 Evropská Unie a Předsednictví ČR v Radě EU 

2.1 Delegáti NPDM byli seznámeni s probíhající kampaní „Evropa mladýma očima“, jež 

je zaměřena na Předsednictví České republiky v Radě EU a obeznámeni i s jinými 

akcemi nestátních neziskových organizací, které jsou podpořeny touto kampaní, a na 

některé z nich byli zároveň pozváni. 

2.2 Dále byli informováni o základních faktech týkajících se Evropské unie a aktuálních 

evropských problémech.  
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2.3 Delegáti NPDM se také shodli na tom, že problematika EU by měla být ve větší míře 

začleněna do osnov středních škol. 

 

 

3 Další stanoviska NPDM 

3.1 Delegáti NPDM se usnesli na sníženi trestní odpovědnosti z patnácti let na nižší 

věkovou hranici . 

3.2 Delegáti NPDM se shodli na ponechání patnáctileté hranice povolení pohlavního 

styku. 

 

 

 


