
Mami, tati, znáš má práva? 
A víš co s tím?  
A vím to já?  

Tam, kde končí moje práva, začínají práva někoho jiného. Spolu 
s právy se mi dostává také odpovědnosti - vůči sobě samému, ale 
i vůči druhým. 

Markéta Nováková, zakladatelka Cochem.cz, autorka webového portálu www.pravonarodice.cz

http://www.pravonarodice.cz






•Kdo je dítě? 

•zákaz diskriminace 

•Nejlepší zájem dítěte? 

•stát garantuje práva dětí  

•stát respektuje odpovědnost a povinnosti rodičů vůči 
dětem 

•každé dítě má právo na život 

•každé dítě má právo na jméno a státní příslušnost, 
stejně jako znát své rodiče  

•stát je povinnen chránit totožnost dítěte



•oddělení dítěte 
Děti mají právo žít se svými rodiči a udržovat s nimi styky, pokud to není v rozporu s jejich nejlepšími 
zájmy. Stát zajistí, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli. Pokud je dítě odděleno od 
rodičů, má právo udržovat s nimi pravidelné osobní kontakty. 
V jakémkoli řízení se poskytuje možnost všem stranám zúčastnit se řízení a sdělit svoje názory a 
stanoviska.  

•spojování rozdělených rodin 
Rodiče a děti mají právo, za účelem spojení rodiny, opustit území kteréhokoli státu a vstoupit na území jiného 
státu dle platného práva.  

•nezákonné přemisťování dětí 

•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.  

•svoboda projevu 

•svoboda myšlení a náboženství 

•svoboda sdružování 

•ochrana soukromí  

•přístup k informacím



•povinnosti rodičů  
Rodiče mají prvotní zodpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Stát rodičům pomáhá např. 
formou rozvoje státních institucí, zařízení a dalších služeb péče o děti.  

•ochrana dětí před zneužíváním 

•ochrana dětí bez rodiny 

•osvojení 

•děti uprchlíků 

•děti s postižením 

•zdraví 

•dítě pod ochranou státu 

•sociální výhody 

•životní úroveň 

•vzdělání



•cíle výchovy 
Výchova dítěte má směřovat k jeho rozvoji a k přípravě pro zodpovědný život ve 
společnosti. Výchova má také posilovat úctu k rodičům.  

•děti z menšin 

•volný čas  

•dětská práce  

•drogy 

•zneužívání a vykořisťování  

•prodej, pašování a únosy dětí  

•vykořisťování 

•mučení a zbavení svobody  

•ozbrojené konflikty  

•léčebná a resocializační práce  

•výkon spravedlnosti nad dětmi 



PRÁVO - POVINNOST
•dítě má právo na 
bezpečný domov 

•dítě má právo na 
vzdělání  

•zdraví 

•rodiče mají povinnost mu ho 
zajistit 

•stát zajistí systém poskytování 
bezplatného vzdělávání   

•stát zajistí systém zdravotní 
péče, přispívání do systému 
zdravotního pojištění (rodiče), 
rodiče dbají na zdraví dítěte  



PRÁVO - POVINNOST

•především nositel 
práv, učí se přijímat 
odpovědnost

•především nositelé 
odpovědnosti 



Kde končí moje práva, 
začínají práva někoho jiného. 



vykonatelnost práv

•ČR přijala Úmluvu o právech 
dítěte v roce 1991, následně 
ratifikace



vykonatelnost práv
•životní situace a jednotlivá práva vyplývající z 
úmluvy, jejichž vykonatelnost neumíme v praxi 
zajistit

•právo na rodinu/rodiče 

•https://www.youtube.com/watch?v=cJ6h8BCGEEU 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ6h8BCGEEU


vykonatelnost práv
•životní situace a jednotlivá práva vyplývající z 
úmluvy, jejichž vykonatelnost neumíme v praxi 
zajistit

•spojování rozdělených rodin 
Rodiče a děti mají právo, za účelem spojení rodiny, opustit území kteréhokoli 
státu a vstoupit na území jiného státu dle platného práva.  

Migrace: možnost zneužití migranti pošlou předem své děti a pak se na základě 
úmluvy k nim smějí připojit. Kdo pozná, že k sobě skutečně patří. Německo 
chce již zamítnout příchod příbuzných současných migrantů na svém území. 
Je to proti úmluvě?  



vykonatelnost práv
•oddělení dítěte 
Děti mají právo žít se svými rodiči a udržovat s nimi styky, pokud to není 
v rozporu s jejich nejlepšími zájmy. Stát zajistí, aby dítě nemohlo být 
odděleno od svých rodičů proti jejich vůli. Pokud je dítě odděleno od 
rodičů, má právo udržovat s nimi pravidelné osobní kontakty. 
V jakémkoli řízení se poskytuje možnost všem stranám zúčastnit se 
řízení a sdělit svoje názory a stanoviska.  

•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. 

•povinnosti rodičů  
Rodiče mají prvotní zodpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Stát rodičům 
pomáhá např. formou rozvoje státních institucí, zařízení a dalších služeb 
péče o děti.  
  



situace rozvodu



situace rozvodu

•máma •táta

•Matouš
•Andrea

4 subjekty, 4 různé představy o tom, jak by měla být 
naplněna jejich práva



nejlepší zájem dítěte

co to je?  

jak to zjistit?  

kdo by to měl udělat?



nejlepší zájem dítěte

https://www.youtube.com/watch?v=4VfF3BC-P4A

?

https://www.youtube.com/watch?v=4VfF3BC-P4A


nejlepší zájem dítěte
jak to zjistit?  

https://www.youtube.com/
watch?v=gXKtunzh1mY 

https://www.youtube.com/watch?v=gXKtunzh1mY
https://www.youtube.com/watch?v=gXKtunzh1mY


nejlepší zájem dítěte
upřednostnit zájem dítěte 

https://www.youtube.com/
watch?v=5kwHBRSwWkk 

https://www.youtube.com/watch?v=gXKtunzh1mY
https://www.youtube.com/watch?v=gXKtunzh1mY


http://pravonarodice.cz 

http://pravonarodice.cz


vykonatelnost práv
Některá práva dětí neumíme vynutit. Můžeme ale 
významně napomoci tomu, aby k jejich porušování 
nedocházelo.  

- prevence 

- vedení k odpovědnosti (za svůj život i život 
druhých) 

- rodičovská odpovědnost  



“Držte se tří R:  

- respektu vůči sobe  
- respektu vůči ostatním 
- responsibility - zodpovědnosti 

za všechny svoje činy.“  

/Dalajláma/


