
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO PRÁVA DÍT ĚTE 
ZE DNE 12.2. 2009 

 
 
 

Přítomni: V. Andrtová, Z. Baudyšová, V. Jaňourová (zástupce J. Gjuričové), B. Hejná, J. 
Jedlička, V. Novotná, J. Picha, A. Plšková, M. Prokeš, M. Rattayová, F. Schneiberg (zástupce 
I. Truellové), E. Vaníčková, M. Vodičková, Markéta Millerová (tajemnice) 
 
Omluveni: P. Bittner, J. Gjuričová, K. Panovská, M. Hejná  
 
Hosté: A. Sedláček, Z. Mašková, L. Šilhánová, J. Pařízková, I. Borkovcová, S. Radvanová 
 
 

1. Zahájení 
 
E. Vaníčková zahájila jednání výboru, přivítala všechny přítomné členy a hosty. Následně 
přednesla body programu, který byl jednomyslně schválen. Zápis z minulého zasedání byl 
schválen bez připomínek. Výbor byl usnášeníschopný (přítomno 11 členů a 2 zástupci 
členů). Členové Výboru byli seznámeni s prioritami ministra pro LP a menšiny v oblasti práv 
dětí.   
 

2. Fiktivní otcovství 
 
B. Hejná představila předložený materiál k otázce účelového  otcovství vypracovaný                   
ve spolupráci s J. Pichou. Informovala zejména o novele zákona o pobytu cizinců a 
upozornila na trend podávání návrhů na popření otcovství, kdy od r. 2007 ji vedle matek 
podává i policie, OSPOD a nižší státní zastupitelství. Uvedla, že mechanismus, jak na tuto 
problematiku reagovat vytvořen byl. 
 
V. Andrtová taktéž přednesla svůj materiál k problematice účelově uzavřeného manželství 
cizince a zneužívání institutu určení otcovství cizincem. 

 
Závěr:  Výbor bere podkladové materiály na vědomí. B. Hejná a J. Picha podají v časovém 
horizontu 1 roku informace o dalším vývoji situace. 
 

 
3. Výchova k lidským právům 

 
Host Z. Mašková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovala o materiálech 
dostupných k výuce problematiky lidských práv na školách. Upozornila na fakt, že ač je 
Česká republika hodnocena dobře co se materiálové vybavenosti týká, je nedostatečný počet 
osob, které by byly schopny výchovu k lidským právům zabezpečit. Dále poskytla informace 
o Plánu aktivit Světového programu výchovy k lidským právům (dále jen „SPVLP“). Jeho 
první etapa, jež se vztahuje na období 2005 – 2009 je zaměřena na základní a střední školy. 
Hlavní zodpovědnost za implementaci Akčního plánu SPVLP nese MŠMT. V rámci jeho 
kompetencí je navrženo: zřídit, popř. posílit odpovídající odbor, navázat úzkou spolupráci 
s pedagogickými fakultami, profesionálními organizacemi zabývajícími se výchovou k LP a 
dále získat podporu ostatních partnerů (ministerstev, mládežnických organizací, médií, atd.). 
 



Host I. Borkovcová, náměstkyně ústřední školní inspektorky sdělila informace o situaci 
výchovy k LP na školách. Přislíbila prezentované podklady výboru poskytnout. 
 
Hosté J. Pařízková, Amnesty International a L. Šilhánová, Český Helsinský výbor podali 
informace o aktivitách jejich organizací v oblasti výchovy k LP. 
 
Závěry:  

1. Výbor podporuje plnění Plánu aktivit SPVLP Ministerstvem školství mládeže a 
tělovýchovy a doporučuje MŠMT, aby výchova k LP byla jednou z priorit 
vzdělávacích rámcových programů.  

2. Výbor doporučuje České školní inspekci, aby v rámci inspekcí na rok 2010 určilo 
Výchovu k LP jako svoji prioritu a při návštěvě škol bylo i na základě praxe, 
rozhovoru žáky a učiteli identifikována, zda škola je školou demokracie v praxi a 
věnuje aktivní pozornost výchově k lidským právům, případně v jakém rozsahu a 
kvalitě. Na konci roku 2010 nám poskytne informace o vývoji situace. 

3. Doporučujeme asociaci krajů, aby podporovala v systému dalšího vzdělávání 
pedagogů tréninky na rozvoj jejich osobnosti a vzdělávací programy zaměřené na 
zvyšování pedagogické dovednosti v oblasti výchovy k LP.   

4. MŠMT doporučujeme, aby prosadil ve své koncepci, že se součástí  kurikula všech 
vzdělávacích programů v systému celoživotního vzdělávání stane výchova k LP  a 
mediální výchova. 

5. Doporučujeme MŠMT, MPSV, MV, MZ, MS, MK, MŽP, MMR…, aby ve svých 
dotačních programech favorizovali všechny projekty obsahující mimo hlavní náplň i 
výchovu k lidským právům, tak aby se zvýšila informovanost o lidských právech i 
dospělé populace a do politického rozhodování se dostal i respekt „Zájmu“ dětí 
v každodenním životě.    

 
            

4. Kolokvium „Nezákonné adopce“ 
 
E. Vaníčková informovala o kolokviu na téma „Nezákonné adopce“, které se uskutečnilo 
z iniciativy Výboru pro práva dítěte dne 10.2. 2009. Členům výboru byly poskytnuty závěry 
tohoto kolokvia, které byly výborem jednomyslně schváleny. Výsledek hlasování: pro: 10, 
proti : 0, zdrželi se: 0 
 
Závěr:  Výbor vypracuje Podnět k řešení problematiky nezákonných adopcí v České 
republice a předloží  RVLP. 
              
 

5. Výhrada k Úmluvě o právech dítěte 
 
E. Vaníčková informovala o výhradě ČR k Úmluvě o právech dítěte. Následně členové 
hlasovali o podnětu k odvolání výhrady ČR k čl. 7 Úmluvy o právech dítěte. Výsledek: pro 7, 
proti : 0, zdrželi se : 3. 
 
 
 
 
 
 



6. Různé         
 

E. Vaníčková informovala o připravované obměně Výboru pro práva dítěte k 28.2. 2009 
v návaznosti na obměnu Rady vlády pro lidská práva jako nové inspirace pro práci. Jistá 
prodleva byla způsobena očekáváním ustavení  a kompetencí  Rady pro rodinu a děti.  
 
Následující jednání výboru se uskuteční dne 19.3. 2009 od 10.00 hodin. Pozvánky budou 
členům včas rozeslány elektronickou cestou. Hlavním body programu: dětský 
ombudsman, příprava CZ přes a semináře Výboru k otázkám porozvodové péče o děti. 
 
Další jednání byla naplánována následovně: 
30.4. 2009 – děti se zdravotním postižením 
29.5. 2009 v Praze / 1.6. 2009 výjezdní zasedání ve Zlíně – kampaň STOP násilí na dětech 
25.6. 2009 – volnočasové aktivity  
 
 
Zapsala: Markéta Millerová 
 

 
 

 


