kdy drlšípíáva wolaji jeji nezb}tné omezení Píávo volby
ohledně poíodu dítěte žihmuje píá\,ítijistotu, že volbi je
legální a nepodléhá sankcím, ať už přimo ó nePřimo,
Vnitíostátni oí8ány maji k dispozici určity rozsah volné úvahy, když rcáoduji o otázkách péčeo dítě, Pokud
cc vlak icdnd o da]\ omc,( nt, iakym ,e nlpnkjad om.zcnt
sryku rodič€ S dítět€m, nebo pokud jde o záruky k zajištěni účionéocfuany Prála íodičůa děti na resPektoPini
jejich rodinného života, je třeba pečlivá kontíola, Taková
omezeni v}volámjí oebezP€čí, že rodiDné Ýtahy nezi di
těťem a rodiči by mohly být značně narušeny,
Musi li b}t qdáno ur8entní nďíŤni o Péó o (novoroze-

né) dítě, neni vždy možné, s oIiedem na naléhavost situace,
Při7at k rczhodovacimu Procesu osoby, které o děti Pečují,
Je na žalovaném státu, aby prokíza1, že před implementací okamátého odebrání děti z péčefodičůbyly pečlivě

Posou6ny účinkytohoto oPatřeni

odeÝdání novoíozenéhoditěte do veřEné Péčev den
jeho nalození je exhemně přísné opatřeni. Musí zde ďistout naléhiýé důvody pro

to, aby ditě bylo matce odebráno
jeji
!úIi
ihned
Proti
Po Poíodu. Lr si těžko piedstavit šok
a úzkosti,jaké byv takové situaci Proživala i zdJavá matka.
Jedná li se o tak dnstické opaďeni niči matce,jalýn
je odejmuti jejiho dítěte ihned po Poíodu,jsou Přislušné
státni orgány povinny zý,ižit nějake lŤténě t!Ťdé opatřeni,

zena žijici s jinou ženou v registrovaném partnerstvi

nemá píávo, llby se s ní jednalo stejně jako s biologicl§tm
otcem, pokud se jedná o zápi§ do rodného listu dítěte
Pirtoerk}r T}to dvě skupiny jsou naprosto nesro\,í,atelné,
takze zde nelze namítat dislgiminaci,
Čunek 14 ve spojeni s článkem s Úmlu!,}, nezavazu
je její smlu!Ťí stáry posl9tnout PáJúň ste.jného Pohla
ví stejná práva jako manželům,pokud se jedná o adopci

možné jiné alteínati,ly

a

Dítě a právo
JuDr. Jířívlastní& advohat

páva na život), se může§tát od státu lišiťrr) a byla též

Nafuzekí dxěte

d

jebo

?ostu?hó

z fldléló bezbíafiké-

?řófuě"d

ta ltloření adnózanéló ha ?éá
todičůú lidsha bltoý íhó?na
safroýatfié érútdťe,! óbadhéh7 uúdžóýó í a rozhod7aá

je

řdnín z

í

nefuětší,A zózraŘů

?i,írod!. Tato ?rofrě a ý atně
odíóžíi ý ?róýu, které da|?íad
spalu , diíětenr) a přílpíýó kila

?lýu?ňénu začleňoýóni da s?Okčnlýi- ]ak ?nýil Liýiu,, 1lt
nehí s?óleúosti dfužšíhóéždéti. Děti iófu ?t0 ílětjinu lid{
jednín z hldln{ú ln nů exúíeťe a ý hod/]otoýév ž:ebř{čtl

zdliifuají nej?řednéjší ní,to- ZóŘlad/]ín ?linci?en ?rcýu?uj{lín ?ífujni ú?nýo/ je ?rcto kjich ztlóštlí aelíana. Ta

ý

í,šat 4ů,žedoýóvat da koníiktu

,ijry

5

jin!úi zójnr,

jako

iou

fulídha šfalečn1ýi?řed štodliwjn
jedkóním d?od_ UnóIéh ?íóúa je ?rctó i ý tétó obla,bi hledat
|ódičů, ?ašnlzenjcl,

od?alilající ťoxnaýóh,, cóž ýšan a!žadlje od?ótěď ha řadfu
(kťi4 hofltfuúmknh) aflízek. Předhělefr tnboto čkhnfu jé

slručflě ?a,hdut

ales?oň a kělkřé z

hirh_

1. Dítě v píávním smyslu
1.1 Nenaíoženédítě
Lidský život wniká početíma od početímLl téžprá
Ýo přiznává ochranu,jakož i (za §tanovenych podmínek)

PráÝa a Povinnosti.

otázk, nakolik

je počaté,nenaroze

né dítě (aúon child) píímýmnositelem pííV(zejména
1) Plsd závorkou js núno uvést, žc v}taz,,ditt" jc v Práfr použván
v zásrdě w dreu roviní.lr jťdíak óznrčujc lidskahó Pótónká bÝ
olr]"a, aJ do*Ljdlrr.lo.,u,"J-|Lho,T" , |ga.L,"t nJ|.
dítčtiv pod.dnč žnínčnómsú}.lu, sroy § 31 odí. 1 či § 85 r násl, 2áL
č,94119ó3 sb,,ó fudinč, v. Znčni pozděišich piedpisú.

wnesena před Ewopslrym soudem pro lidská pr.iva (dále
,,ESLP"), Zjeho judikátuíy 1ze dovodit (bfl příméodpo-

vědi se ESLP lyhýbá), že lidslv Plod Příméa nePortminěné Právo na život Podle Umluy o ochraně fidskych práv
a základnich wobod (dále jen ,,Umluvď') nemá,a) ale toto
Právo je imPlicitně omereno Prá}y a zájmy matlq (ESLP
nicméně uznává, že i lidsky plod můžepodle konlrétnich
okolno§tí požívaturčitéochrany),l) ESLP přiznává státum
možnost uvážení při stanovení, kdy život začíná,jak bu
dou Počatéditě ve §,€m právnim řádu chť,ínitá jaké podmín]ry pro utŤ,ělé přeíušeni těhotenstýi připadně nastaví,ú)
ESLP přiton dovodil povinnost stáťu zajistit lyďořeni
a dodížování.ja§ných Pravidel o Provádění unělého př€
fušení těhotenství tan, kdeje tato možno§t v píáru předýídána a ženy s ní ňohou počítát.Nepřelďapi, ž€ rozsudlí,,

i povinnoíi (piárni subjektiv]fu) ní podl.
českéhoPrlin téŽ počatéditě r,a!álaťÁ), Mrc]Ji-l! se
ýrl § 7
odý. 1 2ák, č,.10/1964 sb,, občinslého zákoniku, ve znéni pddčjších
PiedPisú; Eto úPnva je význanná zejméni z pohledu dédického prá!a,
NNý občaNk}, zákoniL kát, č, 39/2012 sb.) súovi ve svém § 25, že
na ýaidli !1ili ý hkdíj,ba najjž núazeni, }a&ud h qbaa,jlj.ňa zrjňůk.
Mn ý u h, že v dítě ňdfulljk žj|á N,ha/adťli ý alal žiýl, úi ý fu k,
jatabJ nild, ň.lýa. K zí]nnn počaiénoditěte piilrližeji i soudy v na
kte+h iiTnich (naPi iíŤni o určeni, Ldo ze slolečných níjemcúb}N
zúíMeníjemcem - viz § 705 obč. zák.)
3) Nrpi v ]reku je pdvo Plodu na žirct zakoíeno v čl. 41).3,3. i6k:
úýalyz 29 12,1937 a uméléPierušeni énotensýi se Přiloušti Pouze
y
Piipldě oh@ženi život! těhotné žťn,kbrý iéžPoživíristrni ochrrny,
2) Způsobiloý mit pnivr

žiýí

4) výslovně ESLP doyodil nťcxiícnci Piám na živoi u embryí
Enik]ýcn umělým oPLodněnim ýiz íó^!d.k ESLP, Efuns I s?ajť
ni á/á]aú!í, z I0. 4 2ao? . ý kónkttíim Piipadč šlo o spór, kdy sc
Prni Euns neúsPěšně bríĎi]x próti tomú, aby šcížírodLj, ktró byly
9,tvoieny . uŇhoYány v době j.jiho vzťrhu s P, J. (šLo ó PósLcdní na
ději pi Evrns na vllstni d&i), bylo zničeno Pro odrcLáni souhlasu P. J,

po rozchodu páru s použitim embryi, E§LP nicméně Porušeni EsLP
n6hrcda1, neboť pnvidla byla jt§ně sEnovena Piedem.
5) Ro^udck ESLP Ve věci I/a ú Fz,.ř z 8. 7, 2004, od*. 80.
6) sfuy loóodnuti Komi§e Pro lidsLá Prívr v9 věci
o Noíé,
z 19, 5, 1992 či rc^udek E§LP ve !ěci I'L L. &aňIj? z 8. J , 2a04,

á

ESLP shledálající porušeni ÚÍllwy v této oblasti

se tý-

my (zejména Prárc jednodi!Ťe podat stížnostProti státu),15) hraie v rámci Rady Eltopy i v této oblasti zásadíLi
rot Úmhla a judikatrra ESLP, kterí se v řádě přípádů
l!ádřil k obsahu záHadnich Púv, Fou-li jejich Dositeli
děti, jimž přižnáÝí zvláštní ochfuu.

nenovdizowny) zákon. stanovíci podminlry prc pieruseni
ťěhot€mM ía ádost matl9 (do konce 12.9tdne těhotensM) nebo s jejím souhla§€m (kdykoliv v Priběhu těhotensMJ je-li ohrož€n život n€bo zdravi natky nebo zdřaÝ
v}-voj plodu nebo Fsdiže jde o geneticky tadný ry,oj plodu)J) Umělé přerušení těhotenstýí bez souilasu tóotné
ž€ny, Pierušenítěhoten§M mino zákonný rámec, Pomoc
těhotné ženčk (nedovolenénu) pierušení těhotensM či

tek (bez ohledu na jeho hodnotu), můžebýt zaměstnavatelem,ló) jako dědic můžnahradit zú§távitde v řadě
sí uvnich lztahú,l' můžeb}.t úča§tníkemsoudních řízeDí13) a nes€ téžsouvisející Povinnosti !1rči třetím osobám
i orBinům státu. úlimkou jsou pr.ávní \ztahy qzdujici
od sqth nositelů př€dchozí dosažení uřitého věku s

§váděni těhotné ženy k nedovolenému Přerušeni tě+lotetr-

sM podléhá treshěPrá,Ťíínu postihu, Piičemžsimorná

§!é těhot€nství uměle přeruší (b)t ne-

těhotná žena, kt€á

dovoleným zpúsb€m), zá takové jednáni trestná neni.')
Lze lzaýíit, že n€naroz.né (počaté)dítě Přímýn a ne
podmnéným nochelem práv podle česlcho prita o€fu.

Ditě jako

1.2

Píinío§obnost

ditěte

o§ob4 které Právo Přlznáýá Pá,'a a povinnosri. raiká podle českeho práva nmzením.
'zickí
za keré se poldádá jeho oddělení od těla matky.|o) Narozením nab}vá člověk Prliní osobnost (subjekivitu), tedy
zPusobilo§t mit v mezíó Pnního ádu Pram a povin-

ditě ,lykoukne' z matčijako
nositd Práv á Povittítostí
na lům na wět, xtuPuje
právních
do Pawčiny
lztahú.
Narozením se dítě stáÝá nositd€m Př€vážné Ýětšiny
zíkladníchlidsl9ch práv a wobod, jichz PožíÝaji všichni lidé (ťjirnkou je naPi volební prárc) a k nimž PiistuPují Prá!ž zvláštni, jejichž no§it€lem je člověk j€n
po dobu dérsrn. Zakladní meziná-rodnl §rJou!€ 7mÉreni na ochnnu déí,Úí uva o píá,lrch dircre."' n,uaje na Předchozí mezinárodní deldarace dětslryó páv'3)

Jinými

nosti.1')

slo}y, jakmil€

a stmwí základní (rninimální) katalog pnív dítěte, která
jsou její srnluvní §tfany povinny dětem 8mnto%Lla) Ně-

z těóto práv s€ Překí}ryají s ob€cnýni aíldadními
Ud,lgmi píáv] a půsoúlsoubérnč,Protoz€ však ÚrJu%

kt€á

7) NáPř óŤudry
d
IÁta z 16-

ct

DSLP E r,ě€ch

44iar !, Pol,ka z 20, 3. 2gJ7,r, B,
!2.2010.P a s. { Pallta z30, L0.2072 á R. R- !,

8) § a, 5 z.k č 66/1986 sb,. o JTélan PŤnÝa lé\óftr ÉM.
9) § 159-163 zik" č, €/2009 sb., §estni!ó žákóóík!, w znění
10) Do

uwd€nóo

u) sloÝ

okmálo

Póždči

je lid§ký Plod (Póčáté díé)šóučíýímt

ód*, 1 óbčú§kéhó z.átoniku, § 15 odst, 1 lového občú
skeho ?átoníku. Prívnío.óbíó6t ná človck iž do ýé smíti - viz § 23
nowho občúskelro 4loniku,
12) ťtmlu% o púwch ótěb byl, §jédnÁna m púdé osN 20, 11. 1989
1 jménem Čskéa slowfuké F.detilrú RŤub]ilý byl. PodŤsfua
v Nev Yodo 30, ?o 1990, Jeji Př.k]ad byl ryhláš.n §dčlením Fededr
nóo ministestva za]rnničních rč.i Pód č, 104/1991 sb.
13) zcjném DeHMe PBY.Il€t
Přijatá valným shrcmižděnim o§N

20.IL

§ 7

1959.

o llirech ditět. Kitiló8j. lčlmi šiold, od piiochtru zdnvi,zik@ otroďí, šNálnílo mcužIvíni či
'vót § dčfui přs řadu piiv @diúých, Mbódu nyšlerlí,§hrcóbchódó!,áni
mrždiiání a §družó!áítí po pórc n. wdělíni, páu dulehě peliž.n^h

14)

1l2 čl, 6_40 lJmlu!1

úú
]F

a

ú,lÁšríípéči,párc

vé ildivity,

9

o píávech dítěte Depředvídá úúnnékontrolní mechanis

odmiraji §ako Poí§ko či"lrsko), co' ý u nich Píojewje
nejeí v ákoflodáňtví, ale něI{dy bohužel i v ne8atiwín
přístupu lékař: Wči zájeml9Ťím o uíněléPřerušení těhotenswi.' V Česku uprawje provádění potratú (dosud

kají zejména sátu, kteíé náboženských důvodů Potíaty

Tlášhi

na iádné Edělání, Práfu ú odPďifuk a mlnočsG
piin děti obuněných ž ftfué čjnnGti aj,

Již od rL^lození frtůe naPříldd dítě vlastnit maje-

l€m oďurny řádného v}voj€

ci

díét€''

nebo společenslrych
žájmů,a)když některá oPávnění j§ou \"ázána (zá§adně)
na nab}ti zletilo§ti.'l) Prá\Ťí osobnost tak rost€ a dospíví
spolu s dítětem.
1.3 Dosažcní zletilosri a srcpnivnost

Mezníkem mezi dětsMm a dospělosti je z píávního
Poltledu dosúení zletilosti, t€dy otámžiL kdy člověk do-

vrší!ék, s nímžPíávo záMdně spojuj€ plnou §choPno§t

člověka samostatně Práně j€dnat G!reprávno§t či zPúsobi.
lost k pávním ,j]<onům). Dosdení zletilosti jako hranice
mezi dětstvím a dospělostí Předvidá i Uínluva o právech
dítět€, kt€íá rozumí dítětem kaáou ]idskou b}tost mladši
osmnácti let, pokud podle Píá\Ťíhořádu, jenž se na ditě
lztahuj€, neni áetilosti dosaženo dříve. Při stanovení hnnice zletilosti prámí ř]ády lycházejí z konkétnich společ€nsk}llh Podnín€k a Představ o tom, kdy je člověk qwinut natolib aby si zceh uvĚdomoval mďznosti a nísledl<y
§vého jedfiíní.Podle českáho páva s€ zletitosti (a p]né

zpú§obilosti k pránírn úkonům) nab^á dovíšenim 18,
íoku věku, ýýjime.íe jl l?e nór již &i€ uzavřnim man
želsM s€ souhlas€m soudu Po doslžení 16. roku věku.'')
No\y občánslcy zá.koník přináší pojmovou změíu v tom,
Pi€d dosaž€ním 18, roku věku rclze íab}t žleťnosti,

ž

Konto]ni funkci P]ni výbór Pfu Pán dliěE| jcnuž §ráty PřdHádaií zp.íry o ploéni ýýcn zív?rn á ktrý nůž.od 6í uhIó stmn
Pýžádout infomrce ýnamné Pfu PfuvÁděd IJňlury o Práw.h diiět
a k ždédE Ďlý pí.dHídá valnéĎu .hfuňážděnj osN zPiáW o §é
čiúGtj,stáťy mji tcž povinnost zPťBfuPňóút žPrÁv, kt€é výboru
15)

vsh, zeTi.řoké n-jlórd (ýi,.L !4

Práh d,RŤ Pkdkladr-:, E
UnnN? o pdk.h dirě(),
P-ó

16)

ýiz

17)

viz Zjnén. §

§ 10 zák a. 262l2có6 sb., ?a}oniku
460 a

Púe, Ézíědi Póždějších

nsl, občdkéhožákoníl$, a

§ 579

18) § 19 2.áL č, 9911963 sb,, občrnskéhó fuudníhó ádu,
19)

NaPr 2?ů6obilct k Přijed

nMných Podnínck dliě

k

nebývá

óbčfu§ké,

ft zíěííPóž,

Pdimé škóhí dó.hážl9 u 6tí,
d6až€niú 5- bl věkr (§ 36 na§r 3

Plnění

zíL č, 561/2004 sb,, o přdškolnin, záldrdnin, střédííú,,1ššínódbúnémajiíéúwdél4váni (škol§ký zárod), ft žděni Pedějškh Pltd-

Pi§ů),zPůbbilóíbýt Změ§tnúen nábr1á až na !ýjinI(y dGaženírn
15.

rch

véku (§ 6 z{&odku rláce, §úv § 34 nového občm§kého

á,

Rlhé vékfréhBnic€ j§ou Pléd!'ídány napi pro r1dáni iidičskýcn
óPrÁhěrlí (§ 83 a ná§I.2ák č, 361/2000 sb., o pĎvozu n. Pokmnícn
kóúunjlo.1ch,vc néni Pozdéjšió PředPi6ů) či zbmjnlch Prúkazú(§ 19
?.ik č- Il9/2ú2 sb-,zi]Kna o úmió, re áěni Póáějších PřdPisú).
21) NaPi !šeobecnóu Podminkou Porcrcvání áúošti je dós,ženi
18 let yěku (§ ó záL č- 455/1991 sh, ámost nsk, zrlon, v. zděni Pe

20)

bl

zá}Jn újimcčně unožnuj. i Pr(Mq'ní
dějš'ch PředPiýú),
nezl€titýn (uz § 12 áho*.n6kého zílonl).
22) § 8 06č skáó zákoijku, § 13 odst, 1 zilona o rodině,

'j..ili

ale svéPrávnosti Geminologi.ký posun fiak Ňní obsa
hoýě lTznamn , a to bud uzaťenim manžclstvi,rr) nebo
přiznánim svéPrávnosti íozhodnutim soudu nezletilému
stafšinu 1ó let,jeli osvědčena j eho schoPnostsáfu se žiyit
a

obstarat si své zálcžitosti, a

to,a

žádo§t nezletilého nebo

jeho prániho zástupce se souhldsem nezletilého,2l)
ZPúsobilost L Právním úkonůň Gvépíávnosť)znamená Prámč uznanou schoPnost nábývat Pro sebe vlastnim
/lj,
jcdnartn pruvl a ,Jv /nvJl.e k

|ovilno.lem

PlJvni

jcdnad,j) Plně svépráhý člověkje schopenjednať s P.ávními účinl§, pro §vou osobu V celém íozsihu. Ditě Před

do§aženim zletilosti plnou způsobilost k Právdm úkonům
nemí. Plati, že je způsobitéjen k takoťm Právním úko
nůn, kteréjsou svou PoEhou přimčřené .ozumoÝé a vo1-

ní lTsPělo§ti odPovidajici jeho věku.'i) NiPlnění těchto
podmrn.ki zalor.r., p.U7^v_lvrdy ndi\id, tll é,pi:hlédnutím ke konkJétnin okolnostem přiPadu.'?r Jednání neáetilého (ne§vépráVného), které §e těnto Podminkám rlnyká, právo žádné píávni účinlrynePřiznání,'3)
Do doby, než dítě zletilosti (plné svéprávnosti) nabude,jej
zaÝupují zákonem určeDéosoby, Podle konkJétni situa

.e ditěte §e múžejednlt o íodiče, osvojitele, opatronika,
kolizniho oPxtrovník , poručníka, pěstouna .lpod,, kterýln
Pro výkon zástupčiho oprávnění právo stanoÝí určitépovinnosti za účelemochrlny zájnů dítěrc'') ajejich nejvýznamnější úkony podmiňuje souhlasem soudu.rD)

právního íámce a mechanismů umožňujícíchprosazeni práý dětí a zajištčli jcjich ochrany i Wči třetím oso
bám. Příkladem budiž povinnost zaj;šťovat ocfuanu životx
a zd.avi dčti, Po!,innost státu zdížet se násilí nči dětem je
Posuzována alášťpřísně.r') stát vš.lk kromě této negativní

Povinnosti nese i pozitivní povinnost qtýořit odPoýídající
Pravidla ochrany dětí ! účjnněje lynucovat, ýčetně řád
ného lTšctřování a ukládání trcstú Při k jejich Porušení.ll)
Státni orgányjsou povinny konat bezodkladně poté, kdy
.e don;dr 11 rr bo n.l1 v.d( l o /avdlnea n\-^rerl a:
rorušení Práva dítčtcna život a zdravi a dítě chránit, Nedo

,l"lek

"kllťr} " a.h'ó,ll{aln,.h orgalů |l:ploq,o\J1

ochrany dětí můžezaložit Porušení Unluvy-]a)

V

na v

Ceskó rcpublicc jc aláštni ochrana dětí zlkotve
ústanim pořádkulj) a bliže specifikována v zákonech

i Prováděcích Předpisech velmi růzDorodéPovah]r', Dčtem
je aláštni ochíaDi konrě oblastí, o Dichž budc bliže po
jednáno níže,PosL:}-tována naPřiklad v Pracovnim PráW,]ír
školnim wděláváni,l') ochraně zdraví,rl) spotřebitelském
pránt') či v potravinářském prán.ao] Ke zlepšeni sociílní
rozsu{lky ESLP vc ýtri okhali a T,lr íaz1'7,la,2aa6,
Rnnun*a z1.3.2a0aři Du|nj a lianliz4.11.2alo,
33) vi2 nrpi fuzsudkt ESLP ýc ýt i c. ,4. s. a c. s. a Ru,"l,íta
z 2a. 3. 2a12 či L c. L MaldNjAa 2 15. 5. 2ó72
3.|) viz naPi ó2sudck ESLP Ýc ýt i z a 6iahí u s?ai"! IdaIlLí
2 10, j, 2001, vc věci D. l? {rJ ó, a. s?akné eúh íIíz Ia. Ia. 2aa2,
32)

viz nlPi

slak,

a.

L ú 6fuhí a. s?Dj.ni húkvýIí z 2,ó. L, 2002 ii Ka,lr,ú !. slaýúili
,??-b:U , 'l
) fi V t, "dr.,," - e, pi,p d,, Lv'pó "o,",
7

2.

Poátivní povinnosti státu

Mezinárodní konsenzus

o Ntnosti

zajistit dětem

zvláštni ochíanu se projeýil ve sjednáni řady nczinárod
nich smlúv, upíawjícich Ňzné oblasti života,r1) Státyjsou
povinny přijaté smlouly Promitnout do syý.h vnitrostát
nich přáních iádů smlunich stra! a za.jistit nallňováni

nísledujicí skutkory *aV: Paní (o.íová Podila u poli.ic v Nlcndoý
2002 íeýniozn]imeni ntýéno manž.lapro nxpideni aZbiii
eletíř]§lm kabelem (doložené ]ékaisto! ?hvou o prr.oýni ncscnoP
no*ivdél.e 7dni) 2 uvedl r, že ,nln*l seldči.idopouštin|lsnijiž dclši

.í.h2 1]

dobu,v Plovině lňtotrdu
tčenýn mtnrekn

a

se

Fkusila

trni Koníovi doýrvilr ni

se

po]icii s do

Ýii.blinéni zPčt, Zc írrn], Poli.ic ji

b},lo sděleno, že Pro zasxveni věci je iřebr,

iby

do

Lči]a Lókiskou

zPrá

W dok]ádiji.i, že nebyln v pncovni neschopnoíi dólc nťž6 dnů,což
})a i Kontoýli činila i ZPrávu po]ři dorui Policie se Poté ío?nodlr
1,t h zauu k t v pra , JudlkJru.ol ESLP e jJl,o čeí,enJ
Piojcdnit vČ. jakó PicíuPclr r 2Ó. 1L 2lJo2 ji adl.žjla. v naci z 26.
nit 1ine PrinciP, Podle něhožje stát povinen z,ristit dostn, 27 l2 2002 b,l, n J,, D n, l( ,o* , Po.,'ťčnouo.hl"n l d.l a ]e]rl Pav
idPel'n .e la- l|ini po]i.ic a inforúoýinx,"nžc nrnžcl"pini Koníovémá íielnou ?braň
§!hů ze strany státnich orgánů, a]c qtvořenim účinného a ]ýVožoýal, ž. zrbijc s.bc i obč j.jich dčti, Poli.isté nr mftě nanžgli
ijž.cnašli i v}zvili pani Konúovou k pódáni yDovédi 27, 12, 2002,
což p.ni Konúová lčiniLx r sctknlr ý s póliťiltou, ktsrý všrk odPvida
j'ci Likony tcý iho iizcni..proýcdl, Dnc 31, 12, 2002 níno Požídrh
23) viz tdž § ó72 ódí, 2 novúno obirnsklho zíkoniku,
2.1) § 3 7 novdlro ob i rn skiho Zákoniku,
P, o, Kooao\ o pokJ,ó",, - r,,ov, o\", i- l., l,. l,,,,,,,,, tr,,
25) sroÝ § 8 odý, 1 óbianského ziLoniku á § 15 odí 2 novélro ob_
2 2, 11,2002, lcboždnc dopoLcdnc úanžcl Kontové záířelil obé děti
x potó i s.bc,PovyšctioviniPiiPrdudošlokodsouzenitolicisni pro nc26) § 9 občxnskéIb ZikoniLu rtn.kfujc změnu terminologie Gorišeni
spl]rčni jcii.h povinnoýi slovcnskými soudy, DSLP s odkazenr na ýo!
me' ?]etiloíi a s!óprivnoýi)j Fodlc § 31 nového obirn§kého zíko.ik! diigšijL,dikatuíL dovodn, Žc ýity nrjí poziiivni tovinnós cbrínirži
R mí ,r to, kiždý .czlúi]ý Ltcrý ncnlbyL Plnó sÝ]Prívnoíi,je Tů
vot j.dnotliv.. ohrožovrnaho tcínýĎ jcdnínim jinÉho, tokud *ánri
'f, jednínim co do povrhy pinnči.ným rczumové a vonri
sobi|] k pámn.
orgíny věděly nebo ,né]y vědět o toň, ž. s. jťdná o skutečnér bez|ío
rysFělo*i neretilý.b ]'eho věku,
Ýiedn' ohrožení. Stánri orgány mlsi nx txkovó ohfuženi hzodk]adně
27) shodně nl|i Svstk ,J,, spíči],J,skiroÝi, M,, HU]mák, M, a tól.
íea8.vit a Ličinnčňl zabránit. v posuavaném Fiitrdu §e tak podle
oúirn]Áj.itafiil L § 1459. K,-,,/li, 1, vydini, Prahá| c, iL Becl<,
ESLP ncíalo i sli sýou Poýi n nó ý .If|lnii životj, děti toruši]i,
2008,s,103,
35) vizzcjn,čL,32 LhtinyZildadni.h Práv a svol,od (dák ien ,,Lisinr').

.i"n

28) § 38 ódn, 1
29)

obč ]nského zákon iLu, rcsP. §

531nóvého olriinského

viz rcjm. §27 od*.1obilxkého zítoníku r

t řisluš ná usa

nov.ni

viz nrPi § 23 občanskéhozátoniLu,
viz naPi Unluvx o Prírech ditěte, EvrcPsLi úmluvr o ťkonu Pív
dčtj Z 25 1, 1996 (q,nl]iiená Pod č. 54/2001 sb. m, § ), UnluÝ o ob
30)
31)

iansloPávnichasFektechnrezináíodni.núnosůdéri,25, 10 1980 (Ý
núšená Pod č,3,1/1993 Sb, ), Me,i náíodn i úmluvx o Potihni obchodu
sd&ča§,r,1,5. 19]0(},],hlíškič26119]13i2.ač.160/1922sb,),Mezi náiodn i úmluvr o polirániob.hodu seženami r dčtňi 2 30,9.1921,
9hlíikr č. t23l1924 Sb,), Unluvi o zikazu a oknňžřýťh ópitř.ni.h
k odínněni nejlrolšicn lorc,n déskéPrícc (U.n!va č. 182, vyNišťni
Pod č, 90/2002 s6. m. s,) či U,.luv! o nejnirjnn véku Pro víup dó z[
měÝnáni (Umlun i, 133,!,],hláiená pod i,2412008 sb.) r].

ló Vj,"D,,6 24r.,"',,J,,,,\,,P d,,P,"W,,

l p,,,.,,,,

^l',
podminLy ú]xdníý.hZnčýnin.ú,
37) viz nxpi § 21 ško]skúho záLonr ai úPriva zvlátnich Podmiltk
odPovčdno§i škols\ý.h zriizcni 2a škodu vznildou žálů či sfudenbm
v

s g1továnin (§ ,126 občanskéhozákonikL,)
|iínésowislosi
\,, i ,,L - (81,00s,^o.L,,,;Et]niho,d,d,,,i,n

,8]

Ntpa pii *Moveni pož,adavkú k]adených ia hnťl9 i ťfubky plo
|,, \ik, íq/ §lr. 20,,,{ r,1.8 -000qb,oó l,,,, ., R,,
lro 2drrvi, vc zni.i pózdó]šich picdpjsú, nxiizcni vládv ř,86/2011sb,,
o tccnni.ld.h Fož&lavcícnnr hrrčk,vc Zněnj Pozdějšich tiedthů, ii
39)

dé,,do,,

r]hláškr i, 8,1/2001 sb,

o n ,giťnický.h

Požrdarcích nr hEč[], a vÝrob_

ky Pro děii vs vúku do 3 ]ťt, vť Znini Pozdějšich PiedPnů).

'l0)

NiPi vyhhški č 5,1/200'1 Sb,,.

potrivinácn určedth Pro

,\J| J, /D,.,b,,, hD,, l,,!!,,,,,D,/J

j,,,L

|Ťdl,,

alíitní

§ituace rodin slouži někteÉ sociálni dávky (zejména pří
davky na d te) cr darov" ulrv], zvlánnl V]7nJm má pídv

Upruva pú-ob.o-tj a Prá\omoci otganJ. kteíi l nimci veřejné spfá\y zajištuji soci]ilně-Prání ochranu děti

"i
i

1],konávají řadu d,]ležtych úkolů(zejména poradenská

a preventiiŤi Činnost, přijímání opatření na ochranu děti

Podáiáni souvisejících náwhů soudu aj,).al)V souvislor
s judikaturou ESLP oHedně Povinnosti státu přijímat
bezodkladná opatření v přiPadě ohroženíživota či zdíavi děti je ťžnamná úpíavainstitutu ,1kízánia1) a Předběžnýcl] oPatření,a3) umožňujici ryc|le reagovat na PřiPidy donácího násili. Nejlyšši stupeň práWí ochrany děti
pak ajišfuje tr€stní Právo, kteíépředvídá piisnějši Postih
u celé řady trest!ých činů,isou li lmířeny Wči ditěti,aa)
cfuání konkrétnízáŘadi ustanovení trestniho
jmy vztahujici §e §pecifrcl9 "ákoníku
k děten a jejich svobodnému,
zdravému 1fvoji,ai spáchání trestného únu ke škodě djtěá

ti

te nebo §!Ťdení ditěte k trestnému činu, Provinění či činu
iinak trestnému ie pak obecnou přiťěžujicí okolností.4)

3. Práva dítěte v rámci rodiny
Dítě je součásti íodiny a jako takové je nositeleín práv
jejich Předmětem, neboť se k němu wtahují právajeho
íodinných příslušnjků (zeiména na jeho výchow a styk
s nim), tvořícísoučást píáva na soukfomý a rodinný ži
voť,a7) Toto dýoji Postfieni ditěte bohužel často !]'tniií
i

íe.iPlochy. /ejméld \ PilPdé,poru Ťe/i lodl.i
ESLP dovodil, že dítě má píávo znát sluj Původ, kťeré
-e. vJúJajlclm včkem n€? tíáci. ,]" . JoPJ< nJb}ryj , , lr
renzite,'3 Toto pr avo vlak může podléhJr ome/eniŤ piijatým a účdenochrinyjiných zájmů. V případu adopce,
kdy iadateJ íadopronl é dllÉ) pož3dova] zpil)rupnéni In
formace o sr}ch biologických íodičích,ESLP dovodil, že
k pofušení Unlury nedochází, nalezne-]i stát odpovídajíci rovnováhu mezi veřejným zájmem ni píevenci neleg,álních potfatu a oPouštění dětí, osobnim íozvojem dítěte, právem nad<y na poiod za odpovidájících lékař§Ivch

Podminek a Práwm ruznýc}l dotč€ných fodinných pří

Úslahl pé.e ólé,eje Vždy po!ážovala z3 knjniploŤredek
zJjislé1l Peie dilÉIe doia.né povdny.jejim/ kole.nm a,
lemje opětoné spojení dítčte§ rodičem.l?)
V Česku je Postaveni dítěte v rámci rodiny uPrawno
v zákoně o íodinč,uprawjicim fungová!í rodiny,
"ejména
lychoiu a ÝžiW dětí i Pravidla řešení konfliktních situa,
ci, Dítě má jako §oučást rodiny téžřidu povinností, Dítě
PodléhárodičolTké zodPovědnosti *ýctrrodičů,53) kterou
lze onezit pouze za podmínek stanoitnych zákonem,5')
ESLP k vři c,/.Ii a. Iláli. z 25- 9. 2072.
ESLP re Yěci Mlulii t cnarua^Aa z.1 . 2. 2a0252) Rózsudek ESLP ý. !éci Ábíens a. Něň tó z 22. 3. 2aI2v kónkébin piipadě ESLP posvěiil pósfup íěne.kých soudů, kt €
umidy álobu na učcni otcovstvi Pobzeného biologřkeho ót e
pod2nou po několik mč§i.ich od nďoz€ni díiěie, žijícihos matkou
50) Ro6udek
51) R%udek

j€jim
soud
á

noťT PiitdBm, ktii

podle ?.ďěru němmkých soudů (odvo]ací

roáodov,l Po .ca 2 i.tech od Podáni ž.loh/) fuřili fakiickou
íodinu, Německó §oudy se opřely o relrtině neurčitéPnvidLo
němekéhó Póva, ncunožňujici úsPěch žloby nr určeni óic.všfui
(ktlóu l2ejiía! podď do dvou let větu ditéie), Pokud Plíníókr í]írěr.

slušnílo].a') NaoPak Pokud Píávo bez\.Tjimečně píeferuje
uta.jení její identity a nesnaži se takovou
ronováhu nalézat (v konkrétnim připadě š1o o ábsolut

ži] s dítěten Y ródinóéú společensbi Po de]šídobu, v ceské rePublicé
jsou PŘvid]a Určová.i ódičovsM strnorena v § 50r r násl, zákóói ó ró
dině, fsP, § 775 a n]isl, nového občanskéboZá]oniLu,

aěni

mxnž.]§fui s cilem od§taněni této diskininrce (v cR r}blášefu Pod
č, 4712001 sb, n, s,). U ní§ aloMje onmt pdý nanžťlských a nť
m,nltLkr"n da (l ]2 od{ r LEijn]

záFm mad.y na

ní zákaz zjistit identitu matky, kteíá při poíodu uvedla,
tr .hcF zúJal \ Jnonymité). dochazi k po-u.efi p-JvJ
viz zílon č. 359/1999 sb., o sociáně
pozdčjšich piedpisú, § 76a o, s.
12) 6 !4 a ra.,, /d{,,,,27l ,2008 <b,.o Do
41)

i

Prínío.1rraně
L

i

clV

děii, re

ŤP,bLL).\r /ne

4a' Podle § l ,o /?L ., J{ ,ouq \b,, kún,ho Zá*on,ku \e 7nenl po.
dějšich piedpbú se diiětem .oani osóba nnadši 18 let, kvaúfrkonDé
skutkové podýary ú€§t+h činůnicméně zpnvldLa váži piGnějši po§tin
ni spácháni ú€§tného činu Pmti dítěti nnadšinu pahácti let.

a5,NJPi § lóo Ýeř1,o,eedono.'|:ncho\,§l87
oo( ,,,a4,,
ti), § 192 Glrobl ajif,é nlk]ádíni s děakou pornogrilii), § 193 (zneužiii
yircbě Poin o8'i6e), § 19,1 204 tc*niho z,íkoniku
a mládeži) !j.
aó) § a2 pLň_ h],n íÉínlhoakonl]o
ditč te k

Gr€s

tné či ny

Pot! lodině

vi.Ll

š

ESLP téždovodil, že do Prává ro
diče ná ochranu soukromého a rodinného ávotá spádá
i právo na určenírodičovství,5l) nicméně j€ nutné i toto
píávo pomčiovJr jln) Ť: /ájm}. Piičemž ocht an} Dožilajl
nej€n biologické, rre i faktické rodinné vztahy, které mohou v konkétnímpřípadě Přeqížit,Jž)V řidě PříPadú se
ESLP ryďovil k zákazu diskiiminice nemanželských děti
oproti dětem manželskym, kteíá se V někteíých právních
iáde.h projevola]a do nedavne miru]o"ri. a lo 7eiňelJ
v oblasti dědického prám.53)
Dítě má Pávo na rodičo\Ťkou lycho\u á péči,což kore
.Pondu je p,áW rodji U na jejich Zaj jllovaf l. a Plln. r Ýa
jemný styk rodiče s dítětem je záldadnim prvken rodin
,!ztah, ná stát v zásadě
ného života, a je li zjikěn rodi8ný
povinnoý jednat tak, aby mu umožnil se roaíjet, Vždy je
přitom nutné nalézit ro\Ťlďňhú mezi ín^ýni zájny (zÉjména díťěte, rodičůa společno§ti), Přičemž zájem &těte by
mPl b}Ť 1á Plmm mnté, neboi pr'orim. -e jedr" o prurr
ditěte, a tepfle sekundárně o pfávajilych osob,JJ) Přirozný
rod]rlywtal, reru ukončcn ini (im. že .e o óté .lďa Ýar,';
dítěte na soukJomi.lo)

il

7 LL!n]
a7)
8 Uíiuv,y!L
48) RóBudck ESLP W věci 6ol,//i ý, Itálk z 25, 9. 2ó12.
49) Rózsudck E§LP re věci or','&re L. Franxi, z'l3. 2. 2a03.ynn]§élné
ilo o čl, 8 (prÁvo na §ouksni 2 rcdinný ávóo a čL, 14 Únnuvy (zíkaz

Bdqil z 13. 6. 1979,Iňze q R,bau&a
53) Ýiz bzsnak, Mmt
z 2a. Io. 798?, Maž,íŘa. Ffunlir z \, 2.2a00, c"n? and Boulini
D. Nizouní z 3. I0- 2000 ai Bauér ý Nénlta z 2a. 5, 20a9. ýzlk
dťň k p,lčivoíitóhoto pioblénu rloš1o nr PůdéRady EwoPy Le sjed
nííiEmp§ké úmlury o Prámim Poýawni děti nmzen}th mimó

,4l.,",ni.L,d-olodo\odú n.p,,\.,a haJ]-f.l, ), l' /0I0
.", i,Ús

2ó61110,

55) sroÝ fu^udek ESLP v. věci zauad]ňa ú, Pal:áa z 23, 6. 20a5 ii
POnk: !. PúfuEalsta z I0- 4. 2al2. obdobně ýavi zájen diiřtť na pínj
mcto mezi kitérii pro iúhodnuti soudu o ýěleíi djtěte do péčcjcdnomú z rodičúusfuov€ní § 26 odý, 4 žákóna o rodiné,
56) viz napi ó6udeL E§LP Ye ýě.i Ernlfuň fu §!óld z22. 6, I9a9,
57) R%udek ESLP,e véci §.,zún d ci, la a. ldlié z 13, 7. 20!a,
odý, 1ó9, Podninb, naiiŤni úsbv,n Pďc uPnwje y ČR § 46 zíkona
"P,

o fudině, óově § 971

i

nIisl. nového občanskéhó zíkoniku,

58) § 31 zí].ófu o rodině rcami rcdičovskou zódPóvédnoýi souhrn
P1, 3 Povin, o,,, L p, ó.J o nezlť ,l- di,á.,\,, i. , i ť| " PA,
o jeho zdqví, jeho těLesný cilový rc^mďý a mBvni yývoj, (b) Při zá
soPovíni nereiilého ditčtc a (.) pii sPivé jeho jnéni, Podmínl9 ťk
nu rodičocké odPovědnoíi dále upriwji § 32 a náll, zákonr ó ódinč,
59) § ,11 a násl, zákona o rodině,

ýé rodiče je povinno ctít a resPektol9t.óo Ditě,

které žij€
j€
jin
povinno
s
rodiú,
ve sPolečnédomácnosti
Podle
.!,)a h .choPno.u pofal,af. J
Pokud ma vla.tn, pnjen . i
najetek, PřisPívat na únradu sPolečn}Ťh Potřeb rodiny.61)
Nelre opomenout ani to, že \yžvovacíPovinnost dětí
a rodičúje vzájemná a není věkově omezeni. zatímco
ryživovaci Povinnost íodičúk dětem trá, dokLrd nejsou
děti schoPny se sámy živit, dítě (n€zl€tilé i žletilé),které
je sóoPno se samo živit,je Povinno zajistit sťm rodičům

dušnoU ryrW, jest]iže toho potiebuji,6')
Če-kl rcpublika <e v obla-li peie o nez]€tilé d]ouho
době potyká § délkou soudních řízeni a byla za to ze strá
ny Eltopskeho soudu pro lid§ká pfáva oPakovmč sank

cionováná,ó]) Problém však přettrává i v nidále, a to jak
v řizenich o věci slmé, tak Pii rozhodování o náuzích
na rydáni předbeného opatřed (kde pío íoáodnuti odvolaciho soudu není stanorena žádná lhúta). K neúměrnému prodlužouinídél19 řizeni ča§to docházi v důsledku
nepřiměřenóho Počtu (kátkych) ústnich jednáni (nmísto toho, aby se soudy snažily rczhodnout zpíavidla Při
pní,ímjednání, jak jim zákon Lkládá),64) zničných pro
dlev n e7i Plocc"nlmi úto.y. oPordčného VfPí.lcovavJ1l
znaleclqch posudků apod.
Jsem přes!řdčen o ton, že (zejméná) ve věcech péč€
o dítě by bylo velmi prosPěšné zaved€ni záváznych lhůt
pfo rydání konečného rozhodnuti soudu, neboť prodlely
nájeho straně nohou 1€st ke konzervaci íaktického stalu
na u)mu prav oeB

, rodlfu,-

4. Práro na

wdělání

jejich lzdčláníby nělo
být předpokladem lePšich zitřkú. PfáW ditěte ná vzdě-

Dčti před§tawji budoucnost

a

lanijc ploto pÉvfumi Piedpi"y ijUdlkafurou pinu?ovjn
stéž.iniÝjzn^m.@ ZiJlJaádmi píincipy Fou bezplatnost
piinejmenším základnfio Ýdčláváni a povinnost školní
docházlry po stanovenou dobrr.6?)
cile lzdělávíni .jsou ruznofodé6!) a do Ýdělávacího
Procesu se nutně Proj€ktují Předýary o sPrínéÝcho,
ýě k určitým hodnotám. společnost má Přnouenou ten,
denci \ychovávat ditě k obíazu svému, což nutně D,tváji
třeci plochy zejména tam, kde se střetávají ruzné kultury
a národnostni menšin}a ve snaze otupit fuany formulo
,a] ESLP ve .}],ch ro?hodíun.h M ilé no"ne píií,:py.
ó0) § 35 zál<onr ó rodlně.
ó1) § 31 odý.,{ zjloni o iodině,
62) § 85 a násl, zátóm o

Ď,j

iodině.
,
\dli ,o/,Ldv _(LPvť,é,i lal \ 1 rR

. řR " a 9
1

6,1)

)nna .] l"h"afo,

Viz § 114a od§t. io,

s,

ř

a cR

] 2ó 6.20aa.PaFa a

z 19, l0, 2004,

65) K óbdotnénu ziGru dosPivá nlpi v kistkovi v člí.1,!P.ív&
d |. e J pfu,.ó, píó.i.,]<r.I ,oudi,lnli,/L.i.,l\,200<,",7l

bň \ ČR p vonifd.,, A J truie:. l'l rlIlJ /J\o1 ie-e d,,/
oodď\o(io plotonll r, l " Úmh\é, Podl, a-\", nc,n , oJa , ,(o

tsbfhlo [ fua],c,
\ obk.i,1.\o!'y á \,}a§, k?,,,r !'}L", ^ J. b,d. _,pel,'o.J P,J@
rodičůzajišó%t tuto 9tchon a Ýdéláf,i ve shodě s jejió v]št,nň

T, od.Píno píá\o,3

_d.I"ni,

oi,řntDil

BLo,

U

náboženslgn a í]ozofickýn Přcsvědčenim, §rov téžčL, 28

Unlu9

dú.,c, V CR : J{ l |,hlv 7dN-r
piívo na bezPlitnó základni a sdcdni wděláni, Povinná dó.házlo je
v součlsnosii devitnotá, nejťševša]. do konce školniho roku, y němž
žáL dosánne scdň.áctého rolo věku (§ 36 odý, 1 šlo]ského ákoni).
ó8) síoÝ § 2 ódí, 2 škotkeho zákoóa,

oi v,, a,,'a t'nlul,]

o

p-_.L

z nichž by vděláváni mělo lycházet. Základní zásadou
je nedi§krimhre, tedy zajištění PřGtuPu ke stejnému

lzděláni všem bez rozdilu, přičemžnáleátě musí být žo-

hledněny zájmy menšin. Poíušenítéto zásady ESLP sl edal např u Belgie, která neumožňovala dětem ftankofonnich rodičůs bydlištěm v přewižně holands19 nnuvicím
re8ionu navštěvovat fraD}oíonníškoly.ó') U nás 9wolal
diskusi rozsudek, v němž ESLP dovodil Porušeni Unnu!y ze stíany Česka z dúýodu diskJiminace ronskych žákú
jejich ča§rym umisťovánim do speciálnich škol, neboť po
dle něi při nastavení sy§tému rozřaavád do speciálních

škol Česká republiki dostatečně nem} edniia potřeby

Romů jako pří§lušníkůzneÝhodněné skuPiny, čímždo
šlo kjejich diskriminaci V práW na \zdááni opíóti větši
nové populaci.'o) S rozsudl9 ESLP, které dovodily diskri
minaci Romů, se ostatně Potýkí c€lá řida státu.?l)
Za stěžejni ESLP pokládá toleranci a respekt k menšinovým názorum, včetně resPektu k náboženskému či fr-

ložofrckemu PřeNědčení rodičů,neboť Píávo na wděláni
je nutné lykládat v€ spojito§ti s Práven na respektováni
soukíomého á rodinného života, svobodou myšlení,svě
domi a nábož€nského iynání a wobodou proj€T . ESLP
dovodll,že oíE^ znceýzáěláníni ajeho ob§ah sPadá zásadně do kompetence jednodiv}th státu, nicméně informace a znalosti musí b}t předávány obj€ktivním, kritic

kým a plurali§ticl§,m zpúsoben, Zakízána je jakákoliv

indoktrinace, kterou by bylo možnéPovažovat zi neíespektování náboženského či filozofickeho piesvědčení íodičů.aESLP nevíhá zkoMat, nakolik konkJétní
studijni osnoly splňují ýýše uvedené podninlry G ohledem na nenšiny V daném státu), a dospěje li k názoí!,
že tomu tak !ení, sbledání Poíušeni Unluly, v konkéť
nió pnPJdecn do(pel nJPiik]Jd l, zavétu.7e Povinnd ryukr Gtítnfio) náboženstvi v Norsku nebo povinná 1uka
předmětu ,,náboženská kulturá a morální znalo§ti' v Turecku byly lz} edem ke zjištěným okolnostem v rozpo
s právem na (objektirtrí) lzděláni,žl)
Vášnivé diskuse v řadě eropsk/ch zemí wbudilo no,
;eni i§Iam.lq, h éjtkůve škol;ch, Llete je ze síány ně,

kteíych mus]imů nímáno jako nábož€nská povinnost
Pod]ehaii.l a jJh'chtol|v okolr o.rl sobodé 9zrar, ze
.lrú) iá\!i veiejno.,i Dak jJko oJťnldliVni proiev neŤ
spektování sekulárnich záldádú státu a udělávicího sy§
tému, snaha o áskítrí nolych stouPeno islámu, případně

Proiev ženské diskiiminace- ESLP dovodil, že žiskáváni
noťch §touPenců viry je jednin z PrcjePi svobody iy
znání a Podléháj€ji ochraně. Sýobodi náboženského \T
znáni však podle oěj není absolutní a |ze ji za určirých
podminek omezit. V demokratické společnosti, kde vedle
jrzykolý piipaď z 23. 7, 19ó8,
69) Ro6udeL DSLP vc věci
'BelgřLý
ESLP nicméně Podótk], že lJmlum nezafučuje pávo n. íitem PódpoóVrne Edel,fu !]rzy(e l"djiů,
7nj V /

7I V,

!ť , d..

Fsl-P

r

\eJD

1JP,, ,ó^ude! FSLP

H. a aýalrt

!! vn,

l

cR ] 13.11.2007

,. RaFa ? \ b aos
RiPa ] '1. 12. 2012.Ialdd

s,]i,,,n

n, nri 1ďi/ ,i.
d^hfuía ŘJta L2a.5.2o]3, ar:u a óýafilý. cboflnsta

frhJdť\ ,aapJ.l,

d

nebó Hafudlh , Ki::

!

Mado/!Áa z 29.

1.

ž 16- 3-207a

L 2aI3-

mTudek ]]sLP E yéci Ki1,1:ťň, B,sk Madý" " P.l50,54 či oAudek ESLP vc věci ,&/8á, u
a. Nalsko z 29. 6.20oJ , ódsr- 84.
Ró6udh E§LP ve včci ,a,/ge, d ýol. a. Nor:Aó z 29, 6, 2aJJ , íesP.
'3) a Eilň |. Turuta z 9. Ia, 2a0?,
Húan
72)

SóÝ

ýn ze

?

nili

. 72. \976, odst-

ý,l

ďistuF více náboženstyi, můžebýt Podle ESLP se odpovčdno§ti zProstí, Prokáže-li, že náležity dolrled
nezinedbrla (\ykonává [ dohled píávnická o§obá, odPo
nezb}tné stanovit svobodě náboženského \znáni odpovidájící onezeni tak, aby byly smiřeny zájny různých vidá tato píávnická osoba, a nikoliv její žamě§tnanci nebo
skupin azajištěn respekt k přesvědčeni každého.?a)ESLP
Podle soudni judikatury je Při Posuzoýání splněni
Píoto v konkétnim připadě poýěti1, aby by1o učitelůn
základ školy žakizáno nosit islánský šátek, neboť podle podminlg oáležitého dohledu nezbltné zotrlednit i okoF
nosti Ýka.jici se osoby Podléhajici dotrledu,jako napřiklad
oěj ďedoval legitimní ockanu práva žákůna nábožensla
na věk, povahové vlastnosti a celkové chováni neáetilého
neutrální vzdělávátri a Podle ESLP lze jen obtižně ďa
dit nošeni islámského šátk! s Poselstvim toleíance, úcty ditěte, Přičemžnáležiq' dohled nemusí být nutně lykoná
ván nePřetržitě a bezProstředně.8r)
k druhému, rovností 3 nediskriminací, kteíév demokJa
V PiiPJdi -odi, ů v-ak raležiq dolled zn:n er a n.
cii musí každý učite1 žákůmPředávat.7l) ESLP následně
jen bezplostřední zabáněni či zákaz určitéhoškodlivé
aprobolal i zákaz nošeni islám§kého šátku \ysokoškol
§lg,n studentum.l6)Je všák třeba doPloit, že ESLP vždy ho jednáni, ale i celkol} přistup rodičůk výchově nezle
zkoumá konk étníúpíiwi §polečenské prostředi ý dané tilého a j€jich lychovné Působ€ni k toínu, aby závadné
jelT v ieho chování byly odstíaněny.3'r Rodiče tak mohou
zemi zejméli za účelemposouzeoi, zda byl zákaž skuteč
odpovidat Za následlg.jednání dítěte,jsou li Při yýcnoýě
ně nezb}tný a proporcionálni.
nedůďední a nevěnujili n€zletilému a jeho aktivitám dostatečnou pozornost.
5. Píávní odpovědnost dítěte
Múževšak dojít i k tomu, že za škodu způsobenou
Prámí odPovědnost lze cháPatjako Povinnošt snášet núletilým ncbude odpovidat nikdo (nebude-li u nere
tilého dána rozpoznávací či ovládaci schopnost a osoba
náslcdky vzniklé z dúvodu určitéhojednáni či opominutí
čloÝěka, anebo nísledky spojené s určitou událostí, za niž povinná rykonávat dol ed Plokíů,e,že je nezanedbara),
po§tavení, Roz
Mělo by však jít o l}jim€čné případy, Při jejichž PoSuosoba odpoÝídá z titulu svého
^iáštního
zoÝáni je nutné náležitě zohlednit zájen Poškozeného
lišuje se tik žejména nezi subjektivni odpovědnosti (od
(kdy
na náhradě škody.
á
odPoýědností
objektivní
za
zavinčni)7l
Povědnost
Nory občar,lry zakonrk nad Iamec p'4tle pranl
člověk odpovidá bez ohledu na zavinění).73)
úpraly nově předvídá právo poškoeného na náhradu
Předpokladem odPovědnosti za zaviněni je ,,schopškody luči nezletilému, ktery nenabyl Plné ýéPrávnosti
no§t zaviniť' neboli schoPnost vlastním jednánim založit
r není zpú§obilý ovládnout §vé jednání a Posoudit jeho
svou odpovědnost (tz, deliktni způ§obilost), která se odnásledky, je li to sPrav€dlivé se zietdem k majetkovým
víji od schoPnosti člověka Posoudit náďedky ýého jednápoňerum \kúdce a poskozeneno.
ní (tF. rozPoznávaci schoPnost) a toto jednáni ovládnout
(tzv ovládací schopnost).") U dětí §e obě t}to schopnosti
Kíomě subjektivDi odPovědnosti dítěte neFou \Tloučeny případy, kdy dítě bude za vznildou škodu odpovidat
dotvářeji v prúběhu .jejich vývoj€, čemužodpovídá i Práv
objektivně, tedy bez oIrl€du ni zavinění. Pío objektini
odPovědnost totiž neni ovládaci ani rozPoznávicí schop
nost \,},znamná i zákon pro děti Tláštní režim nepředvi
5.1 odPovědnost &těte
re.ou,
dJ, PoLud .e lJl, dnč do-an. do po,tavenr
podle soulcomeho pnira
".oby
obj€ktimí odpovědnost (naPřiklad z důlodu nab},tí určité
Českésoukromé Právo nestinoví jako předpoklad
!ěci, ziskáni postavení zaměstnavrtele rpod,),bude odpo
deliktni způsobilosti dosaženi konkétni věkové hránice.
ýidat stejně júo dospělý
Po \zoru úpraly zPúsobjlosti k Prá!Ťím úkonůmlychá
vznikli-li by nicméně dítěti objektivni odpovědnost
zi z toho, že dehkrní zPnsobiloý nib}1,á dítě po§tupně,
v krždémkonkJétním Připadě wniku škody v důsledku za škodu v důďedku jednáni osoby, která je Povinna ditě
jednání nezletilého se Proto zkoumá, zda nezletilý byl jJko v,aJnlka (či píoÝozovale ei darcho ml'etLu plátmé
/a.ruPovJl J lenro Ťajerc< -pralour ínaol, rooi.'t'i opJschoPen ovlídnouť své jednání i Posoudit jeho ná§led
trovnik), nohlo bypřipadnč ditč uplatnit Wči této osobě
lq (pak za Skodu odpovidá), či nikoliv (pak z! škodu ne
odpovídá), Společně a nerozdílně § neretilým zá škodu náíok ni náhíadu škody.
odpovídá ten, kdo je povinen lTkonávat nad neáetilym
(v konkrétnim čase a na konkétnim mistě) dohled (naPi
5,2 odPovědnost ditěte
podle v€ř€jn€ho
rod'ie. o§vojlle]. Pe.loun, ikoh, /dlaýotnicte ldrl41,.
Pni
Téžv oblasti veřejného Práva \ystupuje do popře
sponovní oddíl apod.). osoba Poýinná lykonávit dohled
d, rozdr] mezi oopovedno u /J /Jvinénl ína n l ,(oj
trestněPrávni odpovědnost či odpo€dnost za přestu
7,1) Ro,$d.k F.sl P ve vě.i r,á Li,dú a. ŘútD L 25 . 5. !993. adsi,33,
(?.ejména odPovčdnost
75j Roáódnuti ESLP re věci Dz' kb a- Š4fu.:ý.ó z 15. 2. 2oa1.
Pek), a objektivni odpovědnosti
Ró^Udck ESLP ve věci Z9l, s,hh a. T,rúAd z 7a 11. 2005,
za správni delikt)sebe

'ó) PřdPók].dy subjektiwi odPovědn$ti jsou protipiávni jednáni,
77)
wnik škody, plíčií.isouvi§o*i a zNiněni (viz § 420 občinskéhozí

,8 J"a, ", -i í, oP,o,dvúlo\ť,,JTJ.l.

kí nebezFeči Pro
v

sPólcócóské

ájny.

v někie+h

úuhu zProšiění odPórřdíoíi (a,libďm€),

odPvědnoí Fiisná, bcz ndžnoíi ]ibertce.

PřiPado.h Piicnázi

vji+h PlíPidcťhjc hto

Sroí § 24 novúho óbčanského znkanikl, Podle néhóž "Aažnj naažl
íť.lnóni, JéJj l lo ?uaudil ý a aalálnaú "

'9)
olla!íiá
za :!i

9

80) § 422 obórnského zíkonikui ncnili ten, kdo ?-pnsobi škodu, Pró
ner€iiloý s.hopcn ovllidnoui §vé jťdnáni ncbo posoudit jeho nísledlg,
odPvidá zr škodu polze ten, lrdo je Povincn vykonivit nid nim do
hled, srcv § 2920 r 2921 oového občanskéhoZákoíiku,
81) Rozhodnuti NcjÝtššiho soudu sP. zn, Rc3 cZ 57ló8,
8'' coJoo, L,, \"j9 r|],o.o jd, P /a, )< cd" l lr1 200l
83) § 2920

odí,2 nového ob

č

rls kého zíloníkú,

Za trestný čin neodpovidá ten, kdo v dobějeho spáchání nedovfši] patnácty fok věku,3r) Zvláštní píavidla
pro posuzování odpovědnosti dítěte mladšiho 15letn€bo

odpovědnost nese nezletilý Proto by téžpřipidné sankce
zi porušeni t1kolych povinností, za něž se odpovidá objektině (bez ohl€du na zavinění, což j€ u sPrávdch de-

mladistvého Goho, kdo ý době spáchání Píoviněni do!Ťšil Pitnácty rok i nePřekJočil osnnáctý rok svého včku)
uprawj€ alášt!í zákon o soudnicwí ve řcech mládeže,gj)
Dopustili se děti mladši 15let činujiniktrestného, učitri
soud pro nnádež na oávrh státniho zastupitelství opatřeni potřebná k jeho nápíavě uvedená v zákoně.36) Pro
doýoze trestoi odPovědnosti je rozhodné Ýlučně dosaženi stanovené řkové hranice, (trikoliv PříPadné dři
\ej,j nabrl /Působ o.ri k Prunin ukor ům r-wPravno*
til). Sm}§lem takové úpfuy je jasné lymezeni Pravidel
hry Na druhou stranu tato úPrava znemožňuje (v rámci
trestněprávního posouzeni) zotrlednit individuá]ni osobno.t paóatelc a icho nebe/Deinosl, KonkJelru /aiem
na spravedlivém Potrestáni tik ustupuje ibstraktnímu
djmu na o.hlJne JI.|le \Ékovi .krpin1, Domnrvam <e.
že toto řešení lre ].ritizovat a že mÝi zájmy sPolečnosti,

[ktu oblyklé) něly bn zásidně ukllidányj emu. I zde však
Plati, že došlo 1i ke sPrávnínu de]iktu v důsledkujednání

po-koz.nyc\ a dctt by b1lo n@no ral./l hp.r rowovj-

hu. Z mezinárodniho prám 9Plývá Povinnost státu staoovit ve svém PráW minim]íld !čk ťrestni odPovědnosti,
věkoní hanice ýšak spadá do jejich uváženi.8l) Například
ve Srycareh je fuaoici trestní odpo!ědnosti 7 1€t, ý An-

glii ů Walesu,10, v Nizozeni
mecku

1,1,

12, ve Fíincii 13, v Něve Spanelsku či Portugalslo 16, V někter}th

státech se uPlatňuje

Tláštní domněnka neodPovědnoý

dali ; ía?aí),kdy dítě v určitémvěku není
trestně odpovědné, není li ze stlany přislušných tre§tních
orgdů Plokj/do. re wHedem ke -fuP.i .ve\o 9!oje
bylo schopné §vé jednání ovládat a vědělo, co činí.Na
Příklad v Áustrálii je hranice trestni odPovědnosti 10 let,
ávšak ve věku 10 14 let, §e uPlatňuje uvedená domněn
ka. Domnívám se, že toto řešeni umožňuje přihlédnout
ke konkétním okolnostem přípádu a zohlednit individuílní stupeň qvoje ditěte. Píoto je pokládám spíavedliť i vhodný prostředek do§až€ni společenskych žíjmů
a m}§lím, že by zasloužilo dalšídisku§i, bl těáště píávní
úpra}y musí nutně spočivat Ťjméná ve volbě adelďátních
ť1 dirě@ (tZ,{,

opatřeni lrlči dětskym pachatelům.
Zivot je pestíý a i ditěti můžewniknout celá řada Ve
řejnopáýnich povinností. Ditč tak múžeb}r žaměstna1atelem, můžepíovozovat živnost,i3r můžemu Ýniknout
Povinno§t podat daňo1€ přižnáni,i') můžeb]lt vlastnjkem
mdy vP, i. . riŤi' ,e plnr zla.nr veiqjropí;vnl Foýir

Souvisejici Povinnosti v takolych Připadech !y
za r ezJeriJdho o.oby. kreŤ mJjl oPavle1
(a povillo,r\ ne/lelile\o 7J)rupovár. íicfé.é
piŤou
konav"jr

84) § 15 tdtnilro zákoniku, obdobné plati i pro pi.sfuplq
žák, ó, 200/1990 sb,, ó Pic§fupcich, v p]atóéň znčni,

8,)./Á

l

J

nJn

-

§ 5

odý,

1

2'8 2001.b,,2\ór o,old,, ď \e\. e, l r
/,e,
"d(Z,ve
ďlíštni Podminlg odPovědno*i
za pótjprjvói óin]ú včct.čňožnoýi uldlidat ďláštni opltieni děten
poždčjšichPlcdpisů, zákón upnwje

rr1,o'

,l.,

1,,

podn,oek l,^n, M

mil, p,

rn

živnoí€nského zá]oni.
J'- , 13ó |óc) cb,,!d",,,

12

3ql §

"38od

l,,

|,

p,

lnú,,. /1"fo

Ď@

nárok ditčte na náfuadu škody (například v podobě ufua

zených Pokut) Wči těmto zástupcům.

6. zvliáštní procesní píáva

děť

Práva ditěte §e reálně prosazuji skrze procesni norí]y
řizenich,jichžje dítě účastníkem.V řízeních o Právech
ditčte ie nutné toto zolrledňovat á přřtupoEt k dítě-

v

ti Ýždy jako k jeho účastníkovi,á njkoliv jeho předmětLr.
Přislušná procesní úprava mu§í stanovit zvláštni podmin
Iq/ pío to, aby dítě moHo svá Píáva účinně hájit. V řízení
múže dítě i$tupovat bud §amo,s] nebo pfostřednictvírn
svého zástupce'l)- V řadě připadů kolizniho opatíovni
[a.. hranh'ho zrjmy drléte V piipadech. Ld} bJ (e /ajem
zástuPců dítěte mohl od žájmu ditěte lišit.'))
Zvlailni v]/nam ma píávo dltéte na iníormJ.e o Píjběhu řizeni a nr to, aby bylo v řízení sly§eno a byl tak
n. ežitéZohlednénjelo ndrcl (ie l' die .(Lopro.h;pl(
dJnou §iruaci)," Jrl pow-diJ U.tavor soud. píJ\o diréle
b}a J] še no j e .oJió, l jeho píila í,a spraýedli ť píoce..

-.1,o/

UPlJlňoVJni

nJlfll Pilmo dlléli (cho' Poatefu.e

všák za určitych Podminek mohou dovolávat i .jiní účast

Pokud jde o posouzeu. zdJ jr dll. ,choPno dal oU si
tuaci cháPat, bude záviseť na Posouzení konkrétniho Pří
padu, Ustavní soud k tomu uvádí, že je třeba \yóázet
z toho, že člověk inteli8enčně dosPivá mezi 11 a 12 ro
kem ávota a na wcholu r}konu je v tomto obledu v 16 le
tech věku, Píoto v připadě rozhodováni o nařiz€ni ústavní
lycholy ditčte staíšího12 let zásadnč neexistuje důvod
pío odepřenípráva dítěte na slyšenípřímosoudem.'5r
Te' ,p;(La li d re (aktollv áqil oU\ Ťennou i:r
nost,je nutné mu v trestním ři@niPiiznát Píáýo nrdlášt
ní přístup re§pektujici, že jeho osobnost ani §choPnost
hájit se není dosud plně i}Tinuta, Ve sPojeném králov
sďí \zbudil velkou pozornost připad dvou chlapců, kteří v€ ýěku 10 let brutálně za,!Ťaždili dvouletého Jimese
Bulgeíi (připad je nížezníněn téžv §ouvislosti s Ýlivem
televi"niho ná§ili na děti) a v 11 letech byli souženi před
Porotníúsoudem Pfo dosPělé za velkeho zájnu médií.
PřiPád se ná zá]dadějejich Stižnosti dostal až k Evrop§ké
nu soudu pro lidskí práva, který dovodil, že § dítětem obviněným z tfestného činu nusi být nákládáno zpúsobem,
\tery plne zohledn, iho v.k. .ruPeň ry.pé'ost'.lo7ufove
90) Podle § 20 občanskno souddho iád! Plati, že k ždý nůžePied
souden jdro účaýniksamosatné jcdnxt (Piocstri způ6óbilct) v tón
mIrhu, v ja]<ém ná zPfuobilosr v]aínini úkony nablaat priv r brlit

,

Předvídá i žákóí o Pieíúpcichpó pojed.ivíni přesfupki mltdiss}rn
(viz § 19 PlesfuPkovénó Zákoía),
8ó) § 89 r nísl. zíkona č, 218/2003 sb, v pLátíéúhčni,
87) §roÝ nrli čl. ,10 odý, 3 Umlu9 ó PÁvc.h ditčt,
33)Podminkoujesou as soudu a lsfuovcni odPovědného zísfuP.c

viz §

či oPomenutí zákonných zástuPců ditěťe, není \yloučen

91) Uqáž€ní je Ponecháno *áťúm GroÝ čl, 4, 5

Ewopsk rlmlury

o

}y-

viz nrpi § 30 občan§kjno zál.oníku či § 37 odý, 2 zá[o., " ",.]j.ě
93) viz č], 12 odý, 3 Umbr1 o Píávecn ditět€ či čL 3 EvroPsh: úmluv,
o yýkoíu práv děti, sioÝ niPi § 31 od§t. 3 zíkona o rodině éi § 100
92)

odí,4 óbčanskdho soudniho řádu
94) Nil.z Uíamiho §ouduz26.8.2o1o,
95) Níl.z U*amiho §oudu z2,,1,2009,

sP,

a.

sP, zn.

iII_ Ú5 3oo7/o9,

ii.Us

1945/08.

enočníschoPnosti, V konkJétním připadě shledal soud
Poru.efu PÉvapac\dlejú na cPlrvedljť procer. piičemž
PřiIrlédl Ťjména k tomu, že řizení bylo vedeno pied (běž.oudem zaplné uia§ti !Ťieinoslii/nač"yn) kjli]ov,kyn
ného zájmu médii (navic naPi 1ivice obžalovaných byla
a

zlyšena tak, aby ni obžiloÝané bylo v soudní sini viděť),
což samo o sobě mělo podle ESLP mimo jiné na obviněné za§trašující účinek.'6)

V C*ke republice pieduda zvt.Étno,ti nzenl. jehož předmětem jsou trestné činy spáchané niadistlTmi (tj. dětmi §tiršín1i 15 let, a mladšimi 18 let) nebo
činy jinak tíestnésPáchané dětmi mladšími 15 let zá,
Lon o,oudrucrvr re vece.h rrladeze," V,ouladu s rum
Plobilají tato řizeli Před Tláštními soudy Pro

í

ádež

a od běžnéhotíestniho řizeni se odlišuji v řadě ohledů
ínJpi, odboíne piedpollad) žjčastnény.ho,ob. omezefu
veřejno§ti řizeni, ingefence oígánu péč€ o dítě, žvláštni
podmínky vazby, zvláštni pŇběh hlavního líčenírj.).'3l

7.

U

kliádání tělesných trestů

dotudk nkdi",anúo dísnějšilzhecké ,Kda chu z hooad rychoýati staa lušnicb hauídeA, nus,í
české,§tran abjbej,

Vsoučasnosti

a zadek.""|

nicménčPrcjewje snana Po ab§olut
nim zaluu ia]<ychkoL]t iztckyó tre,ru. ktere.e n"kte
re .tary (včernéCc.ke republiky) do.rd brunr. Mez'n"
rodní smlowy sice neobsahn:|í ýýsloýLý záUaz {yj,.kých
tíestů.kleíi ýiJL brya dovozovrn ze alazu n uccl .r
jiného krutého, nelidskeho či PonibJjláho zacházení
nebo trestání.lú) Podle stanoviska Výboru pfo piáva díťě
le Z -oku 2000 nI ŤJji aechny ,m]Uvni .tra, y Úmluly
se

o PrJvcď di-éfe Povinno§r -ycNe /a]<,?.lt d od,ríanirjakeko]iv tělesné tresry1o1) Proti ťomuto stanovisku se řada
státu ohJadila (naPi sPojené ýáty, sPojené králo.!§tví či
Áu,tíá]ie) a PokládJ ie /a Prúiéďen?iva v}ldJd ÚmlU
Y o Prá!€ch dítěte, Lze Poznamenat, že Piíslušný č1, 19
Umluv,), Jtroq Povinno.| -l;hi . hJ,;njl d lé v:emi pro
středky před jalvnko]iv tělesným násilim a pro odPůr
ce těI€sných trestu je takjednoznačný Na druhou stranu
však vniká pochybnost, zda j€ho sm}šlem je skutečně

zanezit jakémukoliÝ násilí wú dítěti zcela bez obledu
ú s?.j.né kókúíuíď v

96)

Ro4udek EsLP

a-)

Zrkoni lI8'200r sb,,oodPJfdló§ú

J o

"ouduM

ve

ye věci

"

w.ť.L -rhoe/_

J o

rnl"oe, "

a-

weú trá-

- P,orP,jr;.tn}

/re1_ 1_\lerr\ /,]Ionj.r n i|

98) § 4, 36 a násl. zíkona o soudnicei ve věcech mlídeže,
99) PhďÉrka,J,, l/,lňá Řnil)a lihLn 4 ?řÁlNí, Pnlla: Ac,denia,2.

,

vó,,

ď

3 Úmlu9, čl, 37 Únnuvy o P.ívech dítěte či čl, 7 M€zinárcd
niho Pr].fu o občrnských a Pondckých Príwch, viz nŤi silnovisLo
výhoru Pb Li.lslá Plávr t čl, 7 (dokunent HRVGEN/1/Reí1) či
j
L
|J,, J
,
p q. po
^ť !, v}b, ru oq\ Plo oÝodJiU,,o
dk , "hoi nťa lj?:cl,e lÉ.Lnl V o(ladj jn tdn n Pinc,pem me_
zinárcdniho huma.iiíinóo piáva - dúsbjnosti jednodivce (dotame.t

1o0)

(zákaž ponižujícíhotrestání) v řadě případů,směřujicich
zejména píoti spojenému kálo,!§tví, v lrěmž bylo ukládáni tčlesnych trestu dětem ve školách na běžném pořádku,

Do učebnic vstoupil PřiPad T,rdr,ro]) Ýkajicí se uloženi
tělesného trestu lsletému cl apci,jenž byl soudem shle-

h]ú

HRVcEN/l&ev,4),

ír

101) ob*.é ýanovisko výboru pro pévr ditěte č, 8 z r 200ó: Pnivo
d, r rlJo.hnnu oit,l léle,nym,lÉ g
pon,ru]l.,m,
t€sty (nj, č], 19, čl. 28 odý, 2 ! čl. 37 Umluvy o Prárech ditěte),

rimF'kír}ml j

i byl mu uložen trest v podobě několik riD březovou metlou ,,na holou", lykonávaný na policejní stanici
kovi

dostává práýní úpraÝě těl€sné-

ho tfesání dětí, vnímanéhotíadičně jako kajní lychovný
pro§tředek, jak ostatně dokládá řada lidoiych fčeníjako

ašiii

naliamným trestánín (ze strany státu) a ,soukromýn"
ťchovným trestáním, ESLP tak shledat porušeni čl. 3

dán vinným ze způsobení újmy na zdraví svénu sPolužá-

zvlfitni požornosti se

bižen dasó}Jnauti

j€ho intenzitu a okolnosti. Jako hlavní ar8um€nť Při
znivců tikového \],klidu býqí zmiňoÝíno, že děti ne]ze
di.lciminonr oprctido,pé\m í(ci nimž sc lihsne nJ
sili nepřipouští).
Tento rgument ťak PřeHiží, že dospěli na íozdíl
od deu nesou odpowdno,t /a ýe jednan . Zátimco ,, !ychow děti a někdy i zajejich konkJétni jednáli odPovídljí
jejich rodiče ó jiné osob}4 Píávě rodiče Přitom Pojí s dítě
tem nejužšiPouto, řeší s nim každodennísituace a něli by
to být otri, klo bude nejléPe schopen Posoudit vhodnost
PoJžill ulčir}Ťhv}Ťhovnych Pío§(iedki, á lo naq. v "ou
komém prostředí, které musi požívitD.soke ochJmy.
KaždoPádně je D€zb},tné rozlišomt m€zi institucio
na

za úča§ti polici§tú, otce chlapce_ a lékaře,
ponižujícím,v íozporu s čl, 3 Umlury.

ESLP jej s} edd

Po sérii dxlšich Případů byly nakonec tělesné tresty

V rakousko-uherske
monúchii (včetně česl§,ch Ťm0 byl Zíkaz těl€§ných
tíesrůve školich nšeniižv rece l870, 0' souia"nyie.ký zákon namísto Pojnu trest Používítemín kázeňské
na angljckych školách zakízány.ro])

oPaďení a sPolu s ProÝiděcí lyhláškou obsahuje taxativni
výčet těchto sankcií podle t}pu školskeho zařiŤní,lo5)

Z

ESLP

pobledu domácich tlestu je ťznanný rozsudek
ve věci A. v. Spojené kiálo!§tví.l@ Šloo případ

trestání 9letého (údajně nezvladatelného) klukí že střany

jeho otčíma,kdy lékař konstatova1, že došlo k opako%nému bití íákoskou za užitíznačnésdř otčímbyl nei
pfle obviněn, ale následně obvinění zpfoštěn, neboť s€
nePodařito prokízat, že by se v daném připadě nejednilo
o přiměřený lycho}Ť,ý trest (podle anglického práva by

v tíe§t1rř i,zenl ňUrelo b}Ť Plokjáno. že o piiméieni
tíest nešlo). ESLP shledal, že zákonná úprava, umožňujícíbeztíestnost muži, kteíése Wči ditěti doPusti1 násili
zn.čléinteni§. nent l <oJladu § povinno,Ii.ldru /J ji.li,
ochránu Proti Ponižujicímutrestání podl€ čl. 3 Umlu\y.
V Ceské fepub]ice domácí izické tfesty výďolŤ,ě z&ízány neFou a doPoručenínezinárodních in§tituci v tomto
měru obledně jejich ,lyslovného zakotvení jejich zákaa
Cesko prozatím rl.trvale nerespektuie, což ie Předměten
l02) Ro6udek ESLP re réci 4,ra ! s|aýné kúlaurlr z25. 4. I97a.
103) (Jomě níž€ PoP§an}rh PiiP2dú naPi @6udL], ESLP ve věccó
caňbbln a cala6 a spaiňi *rnha]fuí z 2s. 2. 7982 či c,,llla Robút!
L. s?okné }/álaufuí z 2s.3.7993.

104) srov W,mdinaverine,.ž/fukaž=41 zajinavť dml9&]dMe

nu-&€nnkl=0&debn=584.

NaPř naPomenuti iiidnino uiitelť, důtk dídnínoučitele, důtka
štol]a Podminěné vylóučení r v/oučeníze šLoly nebo škol
ského zařizni - ljz § 3l škol§tého zál<onr, § 17 odst. 3 9 íšl9/
č, 48/2005 sb., o záldidnin wdělávíni i některých náležito*ech plněni
105)

i€ditele

povi.né školni docházky, ve aěni pozdéjiich piedpisú, či § 10 ryhláš,
lv č, 13/2005 sb,, o ířdniň wdě]áváni a Ýděl|iváni y konzcrÝatóii,

ve zněni pozdějšich předpisú.

106)

Rmudek ESLP re véci ,r. ú sfaj,né *úlau!ýí z

23- 9. 1998.

krit\ ze

strany ewops\ich instituci.t0?] Podle § 31
odst. 2 zíkona o rodině mají rodič€ dítěte Právo užt Při
Ýkonu své rodičovske zodPovědnosti Piiměřenych vý
chomých prostředkú tak, aby nebyla dotčena důstojnost
dítěte á jakkoliv ohroženo jeho zdravi, tělesný citový ro
zumory á míálŤ'íl}.!Dj.
Použiti ,yýchovného' násili Ť strány rodiče nči dí
těti je Proto zapotřebí posuzovat Právě Podle těchto kri
térii. To §anozřqmě nepláti, Pokud by lykonáním ryzic
kého tí€stu došlo k naplnění §kutkové Podstaty trestného
činu103) an€bo

přestupku.10')

Rozumný Postoj zaujal k píoblematice tělesného tre§
tání N€jlTšší soud, Posuzujici v loňském íoce připad mat
ky, jež ztrestala sYého hneíaktivního §yna vařečkou.l1o)
Jeji jednáni soudy nejpíve loalifikovaly jako trestný čin
tyíání svěřené osoby podle § 198 odst. 1 trestniho zákoníku. Nejlyššísoud všakjejich roáodnuti zrušil a dospěl
k nazoru. ze je zapotrebi zkounar cetlove chovaru -odiče k dítěti.'bŤání charakteriaje jako zlé naldádátri se
svěřenou osobou, !,}značujicí se \yšším,tupněm hrubosti
a bezcitnosti i uíčitoutrvalosti, kte!é tato osoba pocituje
jako těžképříkoři, přičemžna jednání Pachatde je tře
ba .oUčJ.nčnaNlrel v.inrm kor tqru a neLe 'e z ncj
{trhávat, jak soudy učinily, Nej\yššísoud téžPoukizal
na nutnost zdrženlivéaplikace trestniho Píáw až j^ko
1<íajního pí ostiedk\ fult ína ťar io).111)
osobně js€m přesvědč€n, že každý přípád je nutné
po.u/ovdl indiVidJalné a nalezár rovnováhU meripnivef
dítěte na respekt itho inťe8rity a píi!€m rodičú,kteří
mají k dítěti Pinozeně nejblíže, na použiti odpovídajících,
přiměřenych

Ýchoných Prostředků,

že absolutizac€ jakéhokoliv píáva, tedy
práva
není
sPrávná a při aplikci právnich noani
dítěte,
rem by měly být zohledněny konkJétní okolnosti přiPa-

Domnívám

s€,

du, My,lim proto. ze ln čna .e.ke PrJvn JPrd9 ncni
každou
nutná, obdobně se nedomníýám, že je třeba
"za
příPaď
ba$telního
násili
w
školách
cenu' sankcionovat
ze stmny uč:re'úW.i ža]niT, Velmi dobif.i PamJtlii

na (opmvdu nepřijemné) 1Ťahoníní za vlasy,,,ořechy'' či
pohlavl.y rozdávané našin jinak obLíbeným dídnímuótelen (posléze ředitdem) na základní škole, Většina postižených je rozhodně nevnimara jako Ponižujici, ale jako
následek nevhodného chování, za které Přicházi SPrav€dli} trest, anebo toho, že prostě byli ve šPatný čas na špaF
ném mísrě Ale r.L už ro v životě chorti1o7)

viz

naPt zPráva Rady Evrcpy

o

aW

, Čskérepublice,

Pub

]ilrófu á fu Wcóc,iít/t/dg3ldri]dr.n/coiporalpunishn..t/source/
cPÁPPeódixUPdátýAPPendMUpdáteJUly2o13,pdí
108) Zejména tEshý čin ubliženi ía zdnvi (§ 148 tBtnílro zákoniku)

nebo t}r,íníýěiené osoby (§ 198 t*tííhó zákóóilru).
109) Podle § 59 odst. 1 PisD. n) zíkona o sociálně Prání óčhÉnčdčti
P]ati,
ízickn osob, se dopu§ti PiesfuPLu dm, ž€ v úm/slu Pónižil

ř

údskou dú6toj.oý dítěte použúe Wči němu nePliněleného ópatřcni,
Za picsfupek lze uložit Potufu iž 50 000 Kč,
110) soudy konkrétně uzavřely, ž€ múý3 , a ňčsni dún, 201l al du,
,!lě !úba bulrba bldliý. h.nt, h.ýal, !"é
?ří}adth a P, ul. B.,
l]D n.ž|.|illhó !!fi,, líh z?'uaóe , ž, jej n lnňěhnž bila uř.čAd! 1ú lil.,
zdnin. dó óba, njždl, ťíž ň! z?ítrobila nftaní ?Ddliíjn : hh žfuně
bh bobýiaá, Dn..óful, ?aš*úeni)a ! obDJtlé z?ítrob!
'iaďa?a,laó!
!řsabujíújed .jdťh.Tólb za éníin,l,é ze land i lél,dř]tiha hhdkta
y kd,ah a nálilí a?ahaaan.
fu
úlífuní
na
žn/.a'
?alažaul
?řnefrž

ý

i

hlt;
ni

od?aaídá o?aŘalanin! gadláaán{ bahlt1!,1a?

?díž.fli,a bfu fu]knfi! h.b |aýah, ú/n,í"

111)

un,! ilrtbi&j-

Usnccni N.jlyššilro soudu 2e7J ,10.2oI2,řl.a'Ido7'lóý2al2 23.

Zvláštni a sloátou problematiku předstawje oolnna
dětí před násilín na telryiaích obrabvkích či ý jiných
médiich, Koneckonců této Problenatice se Pied nedánem
vProvJ]y : Rodinnd Lsry r' PmqdelnÉ je lolo lind ieseno
na úromi Rady EuoPy i orgánů EroPské unie, stejně jako
mnohých vlídnich i nevládních organizací zib}%jicích §e
ochranou Pňv dětí. Neméně často se k těmto oÉzkám !Tjadřuje Rada Pro rozHisové á televizní D§ílání,
Problematika to je zijímavá nejen z l€gislati\Ťiho poje \ Pilmém loloo[ .e ZJimy meNedU. a]e i Pro,o.
'e ó hračkířského prum}§lu.]") \4iv
diálního, reldmního
ďedováni televizního násili na nenaJušeného jedince ry-

ru.lajlcl}o Ve zdrawa <uia]nrl P-oýicdi je ofP/eny,
Jak však i}plynulo z řaď q'zkumů, televizd násilí, Zjmé
na určitéjeho jevolt foímy, negatiwě ovlivňuje hodnory,

rmrú chování i trestnou

činnost páchanou dětmi v mnoha
k násilí, podpofuje
ho,je li již Přitonen, ukzuje metody rykonfurni násilných
činú,uči způsobům,iak se lyhnout odpovědnosti za ně, §ti
muluje spojeíi meži kutostí a sexem, snižuje púlr emoční
cidivoýi dítěte, ornezuje jeho §chopno§t uvědomovat si ná
sledky s!€ho iednáni a zvtsuje lyslq,t psychicl9ch tfaunat
v PoPulaci, Mechanismy nápodoby násilných scén (ať již
vědomé či nevědomé) jsou dostátečně PoPsány i PotiŤzeny
i řadou M8ických piiPadů z prue r1]) Lze přitom dobře ursměrcch,

Televiaí násilí ubuzuje sklon

.řobjekrin

ratlory /obmlolanťho nj,il:

děpodobnostjeho ne8atimíro

vliw

arujlcl olJ\-

na děti a nápodoblr]1']

To unožňuje PřistouPit k l€islatiÝní úpía!čjejich i}síáni,
beroucí ďetel na sPecifické potřeby dětí.

112) K Problemati.e důmdůrysiLini tl.vizóiho násili,jcho púsobe.i
na děti a jeho zíkonnéúPh,1 býrc nn \rl^siík J. Tťhúizn!
"ólilí
a ž,a,z pnhl vot bi.,2005. isBN 80 7220 245 ó,
113) Nápřjklad ve sloj€ném káloBbi Pobouin wlťjíoíPlíPad, kdy
du dcsetneti lduci nuč'li r zrwrždiLi dreulťtého Jaúe§o Bulgtra, Pótd,
co viděli m obrazov.e horor Hnčka 3, PlíPad skončil Přd ESLP a jc
o něm Pojednínó nrjinén misté v souýisloíi s právcn dčti na spnvedliť P,oc€§ Go6udek ESLP ve věci R. T. a ]. l a. s?oin, kúka:fuÓ.y 1zftli ýedlo naPodoboYáni násilí škólálly 2 wí§dingorr.h zápasú v 90,

. ,"fd"fo /vlJ,h.\ pógnmú
Píoii bnutó feíodéóu (viž cantď Joamc: ?}.
an chil,! ,a 1!Ánahnab,79.dl
P!rhól%1.dl Eí4í!aIMalia
lerech k

omť/.- Ť,]j1, YR,LliagL

do škol uóenych n boji

ben 2002,

''iaknÍ ce]á
Wjolnn{anbicom).

řada

Wžd (včebě Ko]unbjj

m6alíu) je Ehledem k€ zjištěným slotečnosen či jTovědim
pachatclú sPojovína s Álmem o, Síoael Ťahaaí nomálaí %binli |7994).
v této souvisloíi lze zminit i z.jina!óU Práhi biM, ktróu pmti o,
ston€ovi a Ploducentovi 6ItU §rcdL John Gri§han, aud Populámich
§kého

detektiwL l v lronl(ébínPiiPadu advokátjcdné ž óběti, zálóba žálož.
ná na argunenfu, že liln je nutné !óv,žóút zi vadný ťiobek, zPůsóbi

\', v Lonkťl,n Pi'PJde:Lod,.b)lJ s,L ,,L,lfc /n,ŤLh,
114) M9i t}to fakory 1z€ iádit Zjménr násLťdujj.í: 1) PftzeítóÉný
hidina dos ruje úspěcnu Prívě díky a8ftsimimu zPů§óbu jedóáni, Jc
dinci, kteři §e chovaji násilně, zGlávrjí odňěnu, íebó ncjsoú pótcíáni,
2) Násilné chowni má w]ký póčct óbčtí,3) v Ponéru ke spouštěcim
vIiwm je nísili TeLa n€Pliúčicné int nzimi, 4) Nej§ou abrrzovíny
dn§bdl9 nálilí (utPed óbčti, bo]6t, 9]iitky ýédomíďd.) r n&ilí ne
probouzí znechuceni, 5) Násilije oficiálně o§Prav€dlňoYíno (nrPi Před
chozin urrPenín agrešóÉ a "piiioŤnou' touhou po Pom§té),6) Prky
zobnmBDého nísní GPůsóby povedenj, zbmě d,) j§ou blizké nebo

.řjn. r"lo P1]9

1^i'i\.,\

cnorimi mko\ou tulnou,

,,,h

P?

"o\,

ny

pca"í 7Wli,- \r"LL Édoo,o\/eno

8) Násnné

sény jsou

(Lllmo, o\\Ji!lTPo,Jd,a

vc

l]Ťjatých mone.-

je.[

dúň.

.heismú§ inHuze (uzryieni celého souboru Pociťů, emóci, á myšLcnck
ryblaných nísilnou §cénou, kblouj€dinE nťni schoPen *ttcbit) picd
intojckcí (v*i€bánim) {viz !'lstník, J, cit, diLo, s, 81),

úda.júdětí n!

internetu (často ze strrnyjejich vrstevnila)
mívá někdY trngické ná§ledl§,. Známýje Případ lGnadina Ghyslaina Ražy, známéha :rko stdr Waí Kid, jehaž
k,lm ídi umístili na internet videozáznam, na němž do
tčený ve sťch 1'1 letecli nemotorně ztělesňu]c oblibe
no r po tan zc 5,"rWar,l L er1 ,c la' r.n nte" e
flr. Ghyslain Raza l{ak v důsledku toho utrpč1 psychiclqú
otřes l musel podstolpit dlouhodobé léčení.Některépři
pady lrybeíšikany bohužel konči i §ebevíaždou,
Před stíty trk stojí nelehký úkoL Zajistit iý interneto-

lťŤ plU,liťdl\]Zl J.Jj(lŤ.e q,."\oJ ň lo, Jno-}miry
ochranu (nejen) dětskych píáv Zajímavý přípld tYklici
se této problemati]T

V Cesku předvidá zákaz rysíláni Pořadů s lTmezeným

obsahem či omezení rysiláni určitych pořtdů ýe stanove1". .J,P íod o do ') hod'n) /;k^ o |-^vo/ovJ-, lo"

řešil i ESLP1'3)Ve Finsku došlo pod

jmťnťm I2lťlťhU.hl"f.e ( (f1,1.n,i./eí;h 1l in,elnetovou seznlmku s liĎken na jeho osobni lveb. Podle
inzerátu chlapec hledál intinní vzta]r s kluken jeho věku
či §taršim, který by mu ukizrl,,jak na to'. Chlapec se

hh§ového a televizního,!y§i]íni.lj5r V důsledku užjti ne
určitých právnich pojmů r vzhledem kjejich obtížnému však o inzeíátu do\čděl, až když obdržel e mail od zá
lTktadu neni však bohužel právní úprJvll příliš funkčni, jemce o seznítiení.]eho otec poté pžádal poskytovatele
čehoždůsledkemje rysílání řády velmi nlísilných pořadů,
pilJLlliho.ťVťju Jélenl dentiU o.oby. Llť,J in/."
kteíéby se v jinYch evropskych zemich v hlavnim lysilarát na server umistilx, píoýozovatel to odmitl s odkazem
cím č,lse n,l obrazovlúch objevit nemohl,vJsem pieséd- na povinnost íespektovat §oukomí této osoby .ljeji idenFl . /P v -"Ťlo ohled( b) čeJ e-U Pl;, u p-o.peh Z-e1l. titu nesdělil l]ni poLicii v rámci tfestního řízení,}'iĎské
a exj§tuje řada ňode]ů,jimjžse lze insPirovať .] kteíéjsou
oud) poté porv-d'ly. ie l_knv^u |^vinln.l nen_
zplnidl^ zr.ložZeny na klasifikaci pořadú Ze strany proEvropskí soudpío lidská práva§hleda],že Finsko po
vozovatelů podle konkétníchob§lho9,ch prvků,11') aurušilo čl,8 Unrluiy (práyo na ochranu soukomi), r dovotocenzuře. inlormovanosti diÝíka i kontrole ctodržováni
dil, že stát má Povinnost zajišťolat efektivnimi mechanisstanovenlrh pravidel, Nezb}tný je téžPokJačujícísPolc
my ochranu soukromí, i PoLaCt k Po.ušování dochází ze
čenslq/ dialog o problenaticc nejen televizniho, ale mcdi
stfany jcdnodivců, včctnčkJnlina[zacc určitých jedná
niho násilí wbec, Velkou ťzru ý tomto smčru Přcdýa
Di a dostatcčnčodstrašujícich mechanismil od rakového
i.dlil ,lodh .l o l J/oru p lPadl . l"roh [, P-ovo
Wje právni ítprava inte.netu, Plně se ztotožňuji sc sloly
někdejšiho francouzského ministra kultury, J, J. Ánhgo
zovateli scflcru doýatečně účinnéneFou, alc jak veřcj
na, který wedl: ,,ochrana aejzla"ilelflěiší.i, baj ?fun &h
n}' zájem, ták zájem oběti lyžaduji zakotveni Prostředku
.afa.]t..
1
oda]l.,tl
d].kln]ha..
a
4l,aú,,1J,oh
nápra\y unožňujicího identi6kci skutečného pachatele
Ialaa,
héh srd.i hají l?olečéhliéífulórť!_ r kfultfuře ?0z adena,
a to, abyod něj oběť mohla do§áhnout odpoyíd,l.jiciho zané silo d li 4?nfunnoýí obrazuje ?roío n"
ýšeťhol1
dostiučinění.
"ds
nl nahlbd l^ali aa.il| b : lc..._, n.,4 IťL.
-cllc,Jak ESLP u,!vilá, byťjsou §voboda píqjew a důýčF

!

JsI.h tě.h nejfrladši.b

"

!|

9. Ochrana osobních údajů

dětí na internetu

Do PoPřcdí se ý současnoýi dostává |rob]eínatik!
ochrany soukromí na intcrnctu, Přcdstawjiciho (zejné
na) Pío děti často alternativní rea[tu, Zncužiti osobních
115) v]z § 32 zik, i,231/2001 sb,, o proýó2oÝili rozhL&sového r tťle
vi,niho wsiláni, v. znčni pózJčjši.h Fiťdpisů, Pfuvozovriel9§ilá.i je
hk mino jinó póvin.n (c) nťZli]zovat do r]síláni Poiády, kteÉ mohou
Ýižnčndušii í.Zřl9, Psychkký nebo mnvni Yúvoi děti r mladisoith

zejnóna tim, že obghujiPďnogrilii ahruhé §r,.oúčelné úsili, (|) bez_
důvodně .ezot m?-ut o§ób}, lln'riiicí nebo Ýíive.é tér,kému tělci

nému neho dUševnimu uípolí4úsobem sir!]íc'fl ]idskou distojnoí,
(g) nezlixbnr Y dobé od 06,00 hodin do 22,00 hodin Poixdy l uPou
tíL,9, kteíéhy n]ó|ly ohm?n i,i.Lj. t§y.nřb] nebo mnti vývój dětí

i

mlrdňýý.ni tato Povinnos 5e .a líovo,ovrtele }],§ílání nevzBnuje,
Ysilíníton.orenlu užjviteljdosotnÉ nl,íkl2dě|kemné §nlóu
ry u?Niené § osobou íaiši18 lď a ř k němu posl9tnuto tchnické
optieDi, ktre tdto osobd unožňujc omezit picfup k V_vsilini dčt .r

jE li

11ó) l,Npnitivni j. nlpi ni2ozdnský s}ýén Kijkwijzcl,
117] lcxn:Jtq!š Ái]rrgoi, fnn.óUzský n,innt k,]nrn v doPnc 2ť
ó, 6 2002, pověiuji.nn ts,l'úicg.la Proycd.nnn analýzy Liči.Lútclcviz
niho nási]i,jeho §poleaen§t]rch r tláVnich re?méni.

e

l

o.1piedJVJ"y.h /pljv

J

Irn-redi-elekollniIl.r vicrni

internetu velni lyznanné, nemúže b}Ť tato ochíana ib§olutní a nu§í být poněřována ijinýni legitimními cíli,
jakoje prevence kJiminaliry či ochrana práv j iných,

10. závěr

Ne,,or \4ald.l, plo\,",i,, /. dLr,i p"lc. no.t, nej_
Fsněji vyjewje způŇb, jxk se chová ke svým děťem,'ý)
Mnohé o ní nePochybně ryPovídá i |o§taveni dětív Píá-

W. Právo fuu§i §Počivlt na pevných hodnotích a ochraně
dětí patřijedno 2 přednich mi§t.Ani onavšik nemůžeb]h
bb,oluL| l. nšboť P'i \ledJ-.|,J\eJl'.éh"ielšn'jť/f
Potřebí zohledňovtt celou ř.]du často píotichůdnýchzájmů. Nnlezení odpovidající rovnováhy neZi těúito .ájny
je úkólem zákonodárce á osob uvádějicich Právo v život,
jinž by měl být Ponechán dostatck plostoru pro zohled

nění konkJétnich okolností káždého PřiPadu, sPravedl
nost tkvi v detailu a při jejím hledáni nelze zaPoninat

(

118)Rozn,dck EsLP ýc vč.i U a. Fnl&a 2 2. 12.2aa8.
11',nm aň b. n, tIlťr rdťlnljrn aí, !di/!'!
lbnn lhl uu} in
ubnn n n.a3 n:.hildtn.^ ciloý^i. ni\ťu{blainyquotc..om.

ý

