
          
 

 

PRÁVA DÍTĚTE V ZAŘÍZENÍ 
 

1) Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž 

se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 

 

2) Všechny děti bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví,  jazyk, náboženství, národnost,  etnický  

nebo   sociální  původ,  majetek, tělesnou nebo duševní nezpůsobilost mají právo na stejně 

kvalitní zdravotní,  psychologickou a  sociální  péči. 

 
 
3) Všechny činnosti týkající se dětí musí být v jejich nejlepším zájmu. 

 

              
4) Zařízení respektuje práva a odpovědnost rodičů, které vyplývají z jejich rodičovské 

způsobilosti. 

  

5)  Děti mají právo znát své rodiče a právo na jejich péči.         
 

6) Právo udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, nejsou-li zbaveni rodičovské  

způsobilosti nebo nebráni-li tomu závažná překážka (výkon trestu, možnost ohrožení dítěte, je-li 

to v zájmu dítěte).   

 

          

                          
  
 



 

7) Právo na plnohodnotný život  a  životní  úroveň nezbytnou  pro  jejich  tělesný,  duševní,  

duchovní, mravní a sociální rozvoj.            
                        

                                                                                                            
8) Právo na ochranu totožnosti a právo na ochranu proti svévolnému zasahování do soukromého  

života jedince, rodiny nebo korespondence.           

                                  

     
 
9) Právo se svobodně vyjadřovat ke všem záležitostem, které se jej dotýkají, přičemž  se  

názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost. Včetně práva na ustanovení tlumočníka či 

prostředníka, který je schopen pomocí komunikačních systémů se s dítětem domluvit. 

Poskytovanou péči zajišťuje Středisko rané péče Olomouc. 

 

 
 
10) Právo na přístup  k  informacím,  které jsou důležité pro jeho sociální a mravní vývoj. 

  

                          

11) Právo na ochranu před jakýmikoli formami zneužívání  ze  strany  personálu zařízení,  

rodičů  nebo  ostatních  lidí,  kteří jsou povinni o dítě pečovat nebo jsou s ním v kontaktu.  

                                                                                            
 



12) Děti dočasně nebo trvale  zbavené  svého  rodinného prostředí  mají  právo na zvláštní 

ochranu a péči. Při volbě řešení je nutné dbát na jeho kulturní původ.  

 

13) Duševně nebo tělesně postižené dítě má právo užívat plného a řádného života v podmínkách  

zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve 

společnosti. 

                 

                                                                
 
 

14) Právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na využívání  léčebných 

zařízení.                 

              

15) Právo dítěte, které bylo svěřeno příslušnými orgány do péče, ochrany  nebo  léčení 

tělesného či duševního zdraví  náhradnímu zařízení, na pravidelné  hodnocení  zacházení  s  

dítětem a všech   dalších okolností spojených s jeho umístěním.          

                                                                                                                                                  

16) Právo na vzdělání,  kázeň  musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou 

důstojností dítěte. 

 
 

17) Právo na výchovu zaměřenou na přípravu na aktivní život dospělého a  

zodpovědného  člověka  ve  svobodné  společnosti, který respektuje druhé a okolí. 

 

                                                                                                                                                                               



    

18) Právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře, oddechové činnosti a na 

kulturním životě  zařízení.      

                                                                                               
  

19) Právo na ochranu před drogami, na ochranu před pohlavním vykořisťováním a  

zneužíváním,  nelidským  zacházením. 

 

             
 
20) Právo na zabezpečení všech nezbytných opatření k podpoře tělesného a duševního zotavení a 

sociální reintegrace dítěte.  

                                   

 

      
 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Tento soupis práv dětí vychází  z Úmluvy o právech dítěte, sdělení č. 104/1991 Sb. 


