
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO PRÁVA DÍT ĚTE 
ZE DNE 1.6. 2009 

 
 
 
Přítomni:  Z. Dušková, D. van den Horst (v zastoupení J. Pařízkové), H. Lunetová, K. 
Laurenčíková, V. Bechyňová, R. Letková, V. Novotná, K. Panovská, A. Svobodová (v 
zastoupení Křístek), J. Picha, M. Prokeš, M. Rattayová, A. Sedláček (v zastoupení Votavová) 
E. Vaníčková,  Markéta Millerová (tajemnice) 
 
Omluveni: J. Gjuričová, I. Truellová 
 
Hosté: J. Koláčková, I. Hrdličková, K. Krpálková, I. Spoustová, J. Faltýn, L. Marečková 
 
 

1. Zahájení 
 
E. Vaníčková zahájila jednání výboru. Zjistila usnášeníschopnost. Přítomno 13 členů, výbor 
byl usnášeníschopný. Zápis z minulého jednání výboru byl jednomyslně schválen. Program 
jednání byl jednomyslně schválen. 
  
 

2. Výchova k LP 
 
E. Vaníčková informovala o setkání s náměstkyní Laurenčíkovou a jeho výsledku. 
 
Host J. Faltýn z VÚP přítomné informoval o přípravě dokumentu pro celoživotní vzdělávání a 
o dokumentu pro základní a gymnaziální vzdělávání. Jako příklady uvedl: výchova 
demokratického občana, osobnostní, enviromentální, mediální výchova. Očekávaným 
výstupem by mělo být, že žák bude schopen obhájit svá lidská práva a klíčové kompetence. 
 
E. Vaníčková položila dotaz, zda VÚP může ovlivnit pregraduální výchovu pedagogů. 
 
J. Faltýn uvedl, že ne. Uvedl příklad žákovských parlamentů jako systematické formy 
zapojení dětí do života školy. 
 
M. Prokeš upozornil, že v současnosti se na místo koncepce rasismu, intolerance a xenofobie 
používá názvu výchova k lidským právům. Zajímal se tedy, zda existuje nějaký dokument 
v rámci výchovy k lidským právům týkající se výše uvedeného.  
 
J. Faltýn potvrdil, že prováděcí dokument neexistuje. Probíhá však vzdělávání učitelů k tomu, 
aby uměli pracovat se třídou, v níž je neonacista. Na vzdělávání se podílí VÚP ve spolupráci 
s MŠMT, MV a NNO Člověk v tísni. 
 

3. Různé 
 
Podnět Výboru k nezákonným adopcím 
 
Závěr:  Tajemnice podnět znovu rozešle se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti 
k vyjádření členů. 



 
Zvýšení věkové hranice trestní odpovědnosti 
 
E. Vaníčková informovala o setkání s předsedou Ústavněprávního výboru Parlamentu ČR, 
který zvýšení podporuje. 
 
Soutěž dětská kresba 
 
E. Vaníčková informovala o vyhlášení soutěže. V listopadu se uskuteční vernisáž 
k příležitosti výročí Úmluvy. 
 
Závěr:  Jednomyslný souhlas Výboru (13-0-0). 
 
 
Jednací řád a  statut Výboru pro práva dítěte 
 
Závěr : Jednomyslně schválen (13-0-0) 
 
 
E.Vaníčková dále informovala o ustavení funkce ochránce práv dětí umístěných v ústavní 
výchově při MŠMT.   
 
E. Vaníčková vyzvala přítomné k zasílání návrhů do pracovní skupiny pro práva dětí se 
zdravotním postižením. 
 
 

4. Ochránce práv dětí 
 
E. Vaníčková informovala o výjezdním zasedání u Veřejného ochránce práv, na němž Dr. 
Motejl podpořil vznik ochránce práv dětí. 
 
J. Koláčková představila jeho koncepci, důvody vzniku, kritéria instituce. 
 
Následovala diskuze přítomných, zejména pokud jde o název a rozsah kompetencí 
navrhované instituce. 
 
L. Marečková podpořila návrh, aby jeho kompetence byly vymezeny co nejšířeji, aby mohl 
vstupovat do širokého okruhu problémů. 
 
J. Picha upozornil, že sám Ochránce nemůže podávat návrh na zahájení řízení. 
 
I.Hrdličková souhlasila s J. Pichou, že ač nemůže sám Ochránce dávat návrh na zahájení 
řízení, může dávat podněty.  Dále uvedla, že mimořádně důležitá je otázka výběru konkrétní 
osoby Ochránce, která musí mít dostatečnou autoritu. 
 
Závěr : 1. Výbor jednomyslně podporuje ustavení instituce Ochránce práv dětí a přiklání se 
k názvu „Ochránce práv dětí“. 
 
            2. Host J. Koláčková zašle tajemnici přeložené zákony k dětskému ombudsmanovi a ta 
je následně zašle členům Výboru. 



 
5. Justice přátelská dětem 

 
Předsedkyně E. Vaníčková informovala o koncepci Justice v Radě Evropy. 
 
I.Hrdličková uvedla, že Soudcovská Unie považuje tuto otázku za jednu ze svých priorit. 
Upozornila na problematiku dětí ze smíšených manželství, na nedostatečnou úpravu kolizních 
opatrovníků. Dále uvedla, že 90% agendy opatrovnických soudů tvoří návrhy na 
zvýšení/snížení výživného. 
 
J. Picha upozornil, zda by nebylo vhodné, po vzoru zákona o soudnictví ve věcech mládeže, 
přijmout obdobnou normu i v civilním soudním řízení. 
 

6. Různé 
 
Podnět k sirotčím důchodům 
 
Závěr:  Podnět byl přijat (7-3-0). 
 
 
Proběhla nominace dětí na mezinárodní dětskou cenu míru. 
 
 
 
Příští jednání: 2.7. od 10.00 hod. v Domově dětí a mládeže hl.m. Prahy, Karlínské nám. 7. 
 
Zapsala: Markéta Millerová 
 

 
 

 


