
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO PRÁVA DÍT ĚTE 
ZE DNE 19.3. 2009 

 
 
 

Přítomni: V. Andrtová, Z. Dušková, J. Šturma, H. Kunstová, M. Uhl, R. Letková, V. 
Novotná, A. Sedláček, J. Pařízková, J. Picha, M. Prokeš, M. Rattayová, I. Truellová, E. 
Vaníčková, J. Litomiský, Markéta Millerová (tajemnice) 
 
Omluveni: J. Gjuričová, K. Laurenčíková, K. Panovská, A. Svobodová 
 

1. Zahájení 
 
E. Vaníčková zahájila jednání výboru. Přivítala pana zmocněnce. Následně přednesla body 
programu, který byl jednomyslně schválen. Zápis z minulého zasedání byl schválen bez 
připomínek. Výbor byl usnášeníschopný (přítomno 10 členů a 2 zástupci členů). Následně 
došlo k představení nových členů Výboru. E. Vaníčková pohovořila o důvodech obměny 
Výboru.   
 

2. Podnět Výboru pro práva dítěte k nezákonným adopcím 
 
Proběhla opět krátká debata k podnětu, zejména mezi novými členy.  
 
I. Truellová navrhla zpřesnit podnět o fakt, že nezákonnou adopcí dochází k obcházení 
systému předadopční péče. 
 
R. Letková upozornila, že nový trestní zákoník již obsahuje formy obchodování s dětmi, jak je 
stanoví definice OSN, na níž se podnět odvolává. 

 
Závěr:  Bylo hlasováno o podnětu ve dvou verzích. Pokud již trestní zákoník skutečně 
uvedené formy obchodu s dětmi obsahuje, bude bod 3. podnětu vyřazen, pokud ne, bude 
ponechán (11 pro – 0 proti – 1 se zdržel). Podnět byl jednomyslně schválen. 

 
3. Koncepce ombudsmana pro děti v ČR a vypracování věcného záměru zákona 

 
E. Vaníčková informovala o návrhu zákona jako o jedné z priorit ministra pro lidská práva a 
menšiny, jehož věcný záměr by měl být připraven do konce dubna 2009 na základě koncepce, 
kterou vypracovala pracovní skupina Výboru a E.Vaníčková doplnila. 
 
M. Uhl informoval o záměru MŠMT ustavit inspektora práv dětí v zařízeních ústavní 
výchovy. Dále o třech variantách instituce „dětského ombudsmana“ – pracovník rezortu, 
zmocněnec vlády pro problematiku, legislativní cesta. 
 
E. Vaníčková odpověděla na otázku podoby instituce – asi 20 zaměstnanců, avšak ustavení 
instituce by mělo probíhat ve dvou fázích:  v první fázi asi 5 zaměstnanců, poté by mělo dojít 
k rozšíření. 
 
            

4. Kampaň STOP násilí na dětech 
 



E. Vaníčková informovala o kampani. K jejímu zahájení dojde 6.4. 2009 na konferenci 
Evropa přátelská dětem. 
 
 

5. Různé         
 
Byla naplánována data dalších jednání: 
 
23.4. 10.00 hod. výjezdní zasedání DC Paprsek- Práva dětí se zdravotním postižením a 
diskuze nad koncepcí ombudsmana pro děti 
 
2.6. 13.00 hod. Soudy přátelské dětem – spolupráce s MPSV, MŠMT, MSP, Soudcovská unie 
 
9.7.   výjezdní na téma násilí na dětech a kampaň 
 
20.8. online bezpečnost 
 
1.10. ústavní výchova výjezdní zasedání Ústav pro nezletilé vrahy Boletice 
 
5.11. „Práva dětí“ – výročí Úmluvy o právech dítěte 
 
17.12. vyhodnocení a dopad kampaně STOP násilí na dětech 
 
 
Soudy přátelské dětem 
 
Členové Výboru do konce března zašlou tajemnici návrhy na odborníky z NNO a resortů. 
 
I. Truellová informovala a pozvala přítomné na Mezinárodní seminář „Prevence dětských 
úrazů – Prevence násilí na dětech – Podpora mentálního zdraví dětí“, který se bude konat ve 
velkém kongresovém sále Nemocnice Na Homolce ve dnech 4.-5.6.2009 v rámci Českého 
předsednictví EU 2009 a pod záštitou ministryně zdravotnictví, ministra pro lidská práva a 
menšiny  a kanceláře WHO ČR. 
 
H. Kunstová informovala o konferenci „Dítě v krizi“, která se bude konat ve dnech 3.-4.6. ve 
Zlíně. 
 
 
 
 
Zapsala: Markéta Millerová 
 

 
 

 


