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My, delegáti Národního parlamentu dětí a mládeže (dále jen NPDM) z 10 krajů 

České republiky, jsme využili 25. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte v OSN 

k uvědomění si a projednání důležitosti tohoto dokumentu. Dle našeho názoru 

je Úmluva o právech dítěte v dnešní době velice opomíjená, pro mnoho lidí až 

neznámá. Považujeme za velmi důležité, aby děti a mladí lidé v České republice 

znali svá práva a garance ze strany státu. Po bližším seznámení s Úmluvou jsme 

si uvědomili, že většina problémů dětí a mládeže je uvažována v Úmluvě o 

právech dítěte.  

 

Delegáti NPDM jsme se po probrání jednotlivých článků dokumentu Úmluva o 

právech dítěte usnesli na těchto bodech: 

Článek č. 2 (zákaz diskriminace) 

Všechna práva v úmluvě se vztahují na všechny děti bez jakékoliv diskriminace podle rasy, 

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, 

etnického nebo sociálního původu majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti a rodu či 

jiného postavení jeho rodičů, zákonných zástupců či členů rodiny. 

I. Děti by měly vnímat soužití s lidmi jiné mentality, postižením či jinou barvou pleti 

jako normální. 

II. Delegáti souhlasí s tím, že problematika diskriminace je obtížně řešitelná, ale nemělo 

by se na ni přestat upozorňovat. 

 

Článek č. 4 (zaručení práv) 

Státy jsou povinné uskutečňovat všechna práva v této Úmluvě bez výjimky. 

I. Delegáti shledávají své vrstevníky, veřejnost i politickou reprezentaci nedostatečně 

informované o Úmluvě o právech dítěte. 

 

Článek č. 6 (život) 

Každé dítě má právo na život. 

I. Delegáti NPDM vnímají potřebu zajistit vhodné podmínky pro život dítěte jako 

nejdůležitější.  

 

Článek č. 12 (názor dítěte) 

Dětem se zabezpečuje právo vyjadřovat svoje vlastní názory. Státní orgány by měly brát 

ohled na jejich vyjádření, přičemž by měly brát v potaz jeho věk a stupeň vývojové úrovně. 

I. Dospělí by měli klást větší důraz na vytváření prostoru pro vyjadřování názorů dětí 

a mládeže, více jim naslouchat, brát je v potaz, a umožňovat jim jejich nápady 

a připomínky realizovat. 

 



 

Článek č. 13 (svoboda projevu) 

Dítě má právo na svobodu projevu, což zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a šířit informace 

a myšlenky ústně, písemně nebo tiskem, pokud se tím neomezují práva druhých. 

I. Pro větší svobodu názoru a vyjádření by se měla ve škole více podporovat diskuze, 

která by rozvíjela komunikační schopnosti dětí a mládeže. 

 

Článek č. 14 (svoboda myšlení a náboženství) 

Dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Svoboda projevovat náboženství 

může být podrobena pouze zákonem pro ochranu veřejné bezpečnosti, pořádku, zdraví a 

morálky. 

I. Delegáti NPDM se ztotožňují se zněním tohoto článku Úmluvy. 

 

Článek č. 17 (přístup k informacím) 

Sdělovací prostředky mají povinnost poskytovat dětem informace v souladu s jejich 

potřebami. Státy mají vydávat knihy pro děti. Musí být brán zřetel na jazykové potřeby dětí 

z menšinových skupin a etnik. 

I. Děti mají právo znát informace, které se jich jakkoliv týkají s ohledem na jejich 

psychickou a duševní vyspělost. 

II. U dětí vznikají předsudky o menšinách v důsledku nedostatečné informovanosti o 

jejich kultuře. Proto delegáti NPDM doporučují výrazně podpořit informovanost 

v této oblasti v rámci základního vzdělávání. 

 

Článek č. 20 (ochrana dětí bez rodiny) 

Dítě má právo na ochranu a pomoc poskytnutou státem. Stát zabezpečuje adekvátní 

náhradní péči. 

I. Homosexuální páry by měly mít možnost adoptovat děti, jelikož si myslíme, že mohou 

poskytnout dětem stejně kvalitní péči a zázemí jako heterosexuální páry. Zároveň si 

myslíme, že orientace rodičů nemá vliv na sexuální orientaci dítěte a jeho zdravý 

psychický vývoj. 

II. Proces adoptování dětí by měl být zjednodušen, a mělo by být upuštěno od zbytečné 

byrokracie. To by přispělo k rychlejšímu začleňování dětí do adoptivních rodin. 

III. Delegáti razantně nesouhlasí s povinností rodičů informovat o adopci dítěte při 

nástupu na základní školu.  

IV. Delegáti respektují právo dítěte na informace, myslí si však, že sdělení informace 

o adopci dítěte by mělo zůstat na posouzení rodičů. 

V. Delegáti navrhují, aby adoptivní i pěstounské rodiny byly školeny, jak se 

starat/vychovávat dítě. Tímto krokem budou mít sociální odbory větší kontrolu nad 

rodinami, z toho vyplývá menší šance neodhalení případného zneužívání. Adopce by 

se měla stát snáze přístupnou. 

 



Článek č. 23 (děti s postižením) 

Děti s duševním nebo tělesním postižením mají nárok na ochranu, vzdělání a výcvik, který jim 

umožní co největší míru soběstačnosti a aktivní účasti na životě ve společnosti. Tyto děti mají 

nárok požívat plný a řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost. 

I. Děti s handicapem, které alespoň částečně umožňuje zapojení do běžného života, by 

měly mít možnost navštěvovat klasické školy a vést řádný život. Delegáti se proto 

přiklánějí k myšlence inkluzivního vzdělávání. 

II. Delegáti si dále myslí, že pro účelnější zapojení do běžného života, by veřejná místa 

měla být lépe bezbariérově vyřešena. 

 

Článek č. 24 (zdraví) 

Děti mají právo na přístup zdravotní a lékařské péči. Matky mají nárok na odpovídající péči 

před i po porodu. Stát činí veškerá možná opatření pro snižování kojenecké a dětské 

úmrtnosti a činí osvětu v oblasti preventivní zdravotní péče a poradenství. 

I. I přes náboženská vyznání by dítě mělo procházet povinnými lékařskými prohlídkami 

a povinným očkováním za účelem zamezení šíření chorob ve společnosti a jejich 

celkovému vymizení. 

 

Článek č. 25 (dítě pod ochranou státu) 

Dítě umístěné státem do jakéhokoliv typu zařízení má právo na to, aby byly všechny jeho 

podmínky a okolnosti jeho umístění kontrolovány a hodnoceny. 

I. Pro účelnější zabezpečení dodržování práv dítěte, se delegáti vyslovili pro zavedení 

funkce dětského ombudsmana. 

 

Článek č. 28 (vzdělání) 

Děti mají právo na bezplatné povinné základní vzdělání. Při dodržování kázně ve škole je 

třeba respektovat lidskou důstojnost dítěte. Stát přijímá veškerá možná opatření ke snižování 

počtu těch, kteří školy nedokončí. 

I. MŠMT by mělo více podporovat metody neformálního vzdělávání. 

II. MŠMT by mělo ředitele škol směřovat k lepšímu přijetí neformálního vzdělávání,  

a ředitelé škol by následně měli seznamovat žáky s možnostmi tohoto vzdělávání. 

III. Stát by měl častěji a důkladněji přezkoumávat kvalitu škol, jelikož si myslíme, 

že úroveň vzdělání na základních školách má velké výkyvy. Řešením tohoto problému 

by mohlo být sjednocení učebních osnov na všech základních školách bez výjimky.  

IV. Delegáti se shodují, že v České republice je nadbytek středních škol, který je 

neúměrný ke kvalitě vzdělání a počtu žáků.  

V. Delegáti se dále shodují, že vhodným zkvalitněním výuky cizích jazyků, je zajištění 

větší kvalifikace příslušných pedagogů, a zapojení rodilých mluvčí do výuky. 

VI. Delegáti by také uvítali procentuální hodnocení namísto běžného známkovacího 

systému 1-5. 

VII. Delegáti se vyslovili pro zachování devítileté povinné školní docházky. 



VIII. Delegáti poukazují na problém regulace teploty ve škole. Vedení školy by mělo zajistit 

dostatečné vytopení tříd v zimních měsících, popřípadě nezakazovat žákům nošení 

bund a kabátů při vyučovacích hodinách, a dále by mělo zajistit dostatečnou obměnu 

vzduchu ve třídách v letních měsících. V případě nedodržení příslušných teplot by 

mělo vedení ukončit pro daný den výuku. 

IX. Delegáti apelují na znovuzavedení mezinárodně uznávaného svátku Den studenstva, 

který připadá na 17. listopadu. Pověřují Radu a Předsednictvo NPDM, aby v tomto 

bodě zahájili patřičné kroky a zasadili se o novelu zákona č. 245/2000Sb., který státní 

svátky v České republice upravuje. 

X. Školy by měly více podporovat činnost parlamentů dětí a mládeže (školních 

samospráv i studentských rad). Vstup do těchto samospráv by měl být dobrovolný a u 

kandidátů by se nemělo hledět jen na školní hodnocení.  

XI. Delegáti by uvítali zavedení školních uniforem do školského vzdělávacího systému, 

aby tak bylo zamezeno sociálním rozdílům, šikaně a diskriminaci. 

XII. Delegáti se shodují, že by všeobecně mělo mezi žáky a mládeží dojít ke změně 

vnímání školní docházky, jelikož je chápána jako povinnost a ne jako výsadní právo. 

XIII. Delegáti stále vnímají možnost výběru mezi matematikou a cizím jazykem ve státní 

maturitě jako nejlepší. Jsme spíše pro to, aby se udržela dlouhodobější jednotnost 

maturitní zkoušky. Myslíme si, že jednotnost maturitní zkoušky přispěje k jejímu 

celkovému zkvalitnění. 

XIV. Delegáti požadují zavedení jednotných přijímacích zkoušek na gymnázia a střední 

školy dle jejich zaměření. Také navrhují zavedení přijímacích zkoušek odpovídající 

úrovně na učňovské obory, aby se zvýšila prestiž jednotlivých oborů a budoucího 

uplatnění v zaměstnání. 

 

Článek č. 29 (cíle výchovy) 

Výchova dítěte má směřovat k jeho rozvoji a k přípravě pro zodpovědný život ve společnosti. 

Výchova má také posilovat úctu k rodičům. 

I. Delegáti si uvědomují, že s právy jsou spojeny také povinnosti.  

II. Delegáti vnímají důležitost psychologů na školách, ale upozorňují na potřebu 

kvalifikovaného odborníka na těchto postech. 

  

Článek č. 31 (volný čas) 

Děti mají právo na odpočinek, volný čas a hru, jako i účast na kulturních a uměleckých 

aktivitách. 

I. Dítě by se mělo věnovat volnočasovým aktivitám, které by měly být rozvrženy tak, 

aby mělo zároveň dostatek času na odpočinek. 

II. Rodiče by měli kontrolovat činnost dětí pro zachování jejich bezpečí. 

 

 

 



Článek č. 39 (léčebná a resocializační péče) 

Stát je povinen zajistit dětem, které to potřebují náležitou péči, podporu tělesného i 

duševního zotavení a umožnit jim opětovnou integraci do společnosti. 

I. Dětem v dětských domovech by se měla dostávat plná zdravotní péče v takové míře, 

aby dítě nepocítilo nedostatek. 

 

Článek č. 42 – 54 (zveřejnění Úmluvy a její prosazovaní v praxi) 

Stát je povinen informovat o této Úmluvě nejširší veřejnost, a to jak dospělé, tak i děti.  

Úmluva ustanovila Výbor pro práva dítěte, který má 10 členů. Jeho hlavním úkolem je 

dohlížet na plnění Úmluvy ve státech, které ji schválily.  

Státy, které Úmluvu schválily, musí předložit hodnotící zprávu o stavu plnění Úmluvy do dvou 

let, a následně vždy po 5 letech. Tyto zprávy jsou přístupné veřejnosti.  

Pro posílení mezinárodní spolupráce v této oblasti OSN spolupracuje i s dalšími 

mezinárodními organizacemi. Tyto organizace mohou společně s jinými institucemi OSN 

poskytovat cenné informace a rady ohledně nejlepšího postupu při prosazování Úmluvy o 

právech dítěte.  

Úmluvu může podepsat jakýkoli stát světa, pokud souhlasí s jejími principy.  

Úmluva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny se ukládají u generálního tajemníka OSN.  

Stát může Úmluvu vypovědět a to písemným oznámením generálnímu tajemníkovi OSN. 

U generálního tajemníka je uložen původní text Úmluvy v angličtině, arabštině, francouzštině, 

ruštině a španělštině. Všechny tyto překlady mají stejnou platnost, stejně jako ten český. 

I. Delegáti si uvědomují, že se práva musí uplatňovat nejen v České republice, ale 

i v jiných zemích.  

II. Delegáti apelují na zpřísnění kontrol příspěvkových organizací, které jsou spjaty 

s podporou rozvojových zemí ohledně práv dětí a mládeže. 

 

 

  

 


