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SDĚLENÍ č. 104/1991 Sb. 
federálního ministerstva zahrani čních v ěcí 

 
 Federální ministerstvo zahrani čních v ěcí sd ěluje, že dne 20. 
listopadu 1989 byla v New Yorku p řijata Úmluva o právech dít ěte. Jménem 
České a Slovenské Federativní Republiky byla Úmluva podepsána v New 
Yorku dne 30. zá ří 1990. 
 
 S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromážd ění České a 
Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské 
Federativní Republiky ji ratifikoval. Ratifika ční listina byla uložena 
u generálního tajemníka OSN, depozitá ře Úmluvy, dne 7. ledna 1991. 
 
 Úmluva vstoupila v platnost na základ ě svého článku 49 odst. 1 
dnem 2. zá ří 1990. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku 
vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 49 odst. 2 dnem 6. února 
1991. 
 
 Český p řeklad Úmluvy se vyhlašuje sou časně. 
 

ÚMLUVA 
o právech dít ěte 

 
 Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, 
 
 majíce na z řeteli, že podle zásad vyhlášených v Chart ě Spojených 
národ ů je uznání p řirozené d ůstojnosti a rovných a nezcizitelných práv 
všech p říslušník ů lidské rodiny základem svobody, spravedlnosti a mí ru 
ve sv ět ě, 
 
 majíce na mysli, že lid Spojených národ ů v Chart ě znovu potvrdil 
svou víru v základní lidská práva, v d ůstojnost a hodnotu lidské 
osobnosti a že vyjád řil své odhodlání podporovat sociální pokrok a 
zlepšovat životní úrove ň p ři v ětší svobod ě, 
 
 uznávajíce, že Spojené národy ve Všeobecné deklara ci lidských 
práv a v mezinárodních paktech o lidských právech p rohlásily a dohodly 
se na tom, že každému p říslušejí v nich stanovená práva, a to bez 
jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy pleti, poh laví, jazyka, 
náboženství, politického nebo jiného smýšlení, náro dnostního nebo 
sociálního p ůvodu,majetku, rodu nebo jiného postavení, 
 
 pam ětlivy, že ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spoj ené národy 
prohlásily, že d ětství má nárok na zvláštní pé či a pomoc, 
 
 p řesv ědčeny, že rodina, jako základní jednotka spole čnosti a 
přirozené prost ředí pro r ůst a blaho všech svých člen ů a zejména d ětí, 
musí mít nárok na pot řebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze 
zbytku plnit svou úlohu ve spole čnosti, 
 



 2 

 uznávajíce že v zájmu plného a harmonického rozvoj e osobnosti 
musí dít ě vyr ůstat v rodinném prost ředí, v atmosfé ře št ěstí, lásky a 
porozum ění, 
 
 majíce na z řeteli, že dít ě musí být pln ě p řipraveno žít ve 
spole čnosti vlastním životem a vychováno v duchu ideál ů prohlášených v 
Chart ě Spojených národ ů , a to zejména v duchu míru, d ůstojnosti, 
snášenlivosti, svobody, rovnosti a solidarity, 
 
 majíce na mysli, že pot řeba zabezpe čit dít ěti zvláštní pé či byla 
zakotvena v Ženevské deklaraci práv dít ěte z r. 1924 a v Deklaraci práv 
dít ěte p řijaté Spojenými národy v r. 1959 a uznána ve Všeobe cné 
deklaraci lidských práv , v Mezinárodním paktu o ob čanských a 
politických právech (zejména v článcích 23 a 24 ), v Mezinárodním paktu 
o hospodá řských , sociálních a kulturních právech (zejména v článku 10 
) a ve statutech a p říslušných dokumentech odborných organisací a 
mezinárodních organizací zabývajících se pé čí o blaho d ětí, 
 
 majíce na mysli, že, jak je uvedeno v Deklaraci pr áv dít ěte 
přijaté Valným shromážd ěním Organizace Spojených národ ů 20. listopadu 
1959, "dít ě pro svou t ělesnou a duševní nezralost pot řebuje zvláštní 
záruky, pé či a odpovídající právní ochranu p řed narozením i po n ěm", 
 
 pam ětlivy ustanovení Deklarace sociálních a právních zá sad 
ochrany a zajišt ění blaha d ětí, se zvláštním ohledem na vnitrostátní a 
mezinárodní úpravu umis ťování do institucí náhradní pé če, Minimálních 
standardních pravidel OSN týkajících se výkonu soud nictví za ú časti 
mladistvých (Pekingská pravidla),Deklarace o ochran ě žen a d ětí za 
mimořádných událostí a za ozbrojených konflikt ů, 
 
 uznávajíce, že ve všech zemích sv ěta jsou d ěti žijící ve 
výjime čně obtížných podmínkách a že tyto d ěti vyžadují zvláštní 
pozornost, 
 
 berouce náležitý ohled na význam tradic a kulturní ch hodnot 
každého národa pro ochranu a harmonický rozvoj dít ěte, 
 
 uznávajíce význam mezinárodní spolupráce pro zlepš ování životních 
podmínek d ětí v každé zemi a zejména v zemích rozvojových, 
 
 dohodly se na následujícím: 
 

ČÁST I 
 

Čl.1 
  

 Pro ú čely této úmluvy se dít ětem rozumí každá lidská bytost 
mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dít ě 
vztahuje, není zletilosti dosaženo d říve. 
  

Čl.2 
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 1. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují 
respektovat a zabezpe čit práva stanovená touto úmluvou každému dít ěti 
nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli  diskriminace podle 
rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, po litického nebo 
jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo soci álního p ůvodu, 
majetku, t ělesné nebo duševní nezp ůsobilosti, rodu a jiného postavení 
dít ěte nebo jeho rodi čů nebo zákonných zástupc ů. 
  
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, u činí všechna 
pot řebná opat ření k tomu, aby dít ě bylo chrán ěno p řed všemi formami 
diskriminace nebo trestání, které vyplývají z posta vení, činnosti, 
vyjád řených názor ů nebo p řesv ědčení jeho rodi čů, zákonných zástupc ů 
anebo člen ů rodiny. 
  

Čl.3 
  

 1. Zájem dít ěte musí být p ředním hlediskem p ři jakékoli činnosti 
týkající se d ětí, a ť už uskute čňované ve řejnými nebo soukromými 
zařízeními sociální pé če, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. 
  
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se za vazují zajistit 
dít ěti takovou ochranu a pé či, jaká je nezbytná pro jeho blaho, p ři čemž 
berou ohled na práva a povinnosti jeho rodi čů, zákonných zástupc ů nebo 
jiných jednotlivc ů právn ě za n ěho odpov ědných, a činí pro to všechna 
pot řebná zákonodárná a správní opat ření. 
  
 3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabez pečí, aby 
instituce, služby a za řízení odpov ědné za pé či a ochranu d ětí 
odpovídaly standard ům stanoveným kompetentními ú řady, zejména v 
oblastech bezpe čnosti a ochrany zdraví, po čtu a vhodnosti svého 
personálu, jakož i kompetentního dozoru. 
  

Čl.4 
  

 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, u činí všechna pot řebná 
zákonodárná, správní a jiná opat ření k provád ění práv uznaných touto 
úmluvou. Pokud jde o hospodá řská, sociální a kulturní práva, státy, 
které jsou smluvní stranou úmluvy, uskute čňují taková opat ření v 
maximálním rozsahu svých prost ředk ů a v p řípad ě pot řeby i v rámci 
mezinárodní spolupráce. 
  

Čl.5 
  

 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavaz ují respektovat 
odpov ědnost, práva a povinnosti rodi čů nebo, v odpovídajících p řípadech 
a v souladu s místním oby čejem, člen ů širší rodiny nebo obce, zákonných 
zástupc ů nebo jiných osob právn ě odpov ědných za dít ě, které sm ěřují k 
zabezpe čení jeho orientace a usm ěr ňování p ři výkonu práv podle úmluvy v 
souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi. 
  

Čl.6 
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 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají, že každé 
dít ě má p řirozené právo na život. 
  
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabez pečují v 
nejvyšší možné mí ře zachování života a rozvoj dít ěte. 
  

Čl.7 
  

 1. Každé dít ě je registrováno ihned po narození a má od narození  
právo na jméno, právo na státní p říslušnost, a pokud to je možné, právo 
znát své rodi če a právo na jejich pé či. 
  
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabez pečují 
provád ění t ěchto práv v souladu se svým vnitrostátním zákonodár stvím a 
v souladu se svými závazky vyplývajícími z p říslušných 
mezinárodn ěprávních dokument ů v této oblasti se zvláštním d ůrazem na 
to, aby dít ě nez ůstalo bez státní p říslušnosti. 
  

Čl.8 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se za vazují 
respektovat právo dít ěte na zachování jeho totožnosti, v četn ě státní 
příslušnosti, jména a rodinných svazk ů v souladu se souladu se zákonem 
a s vylou čením nezákonných zásah ů. 
  
 2. Je-li dít ě protizákonn ě částe čně nebo zcela zbaveno své 
totožnosti, zabezpe čí mu státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, 
pot řebnou pomoc a ochranu pro její urychlené obnovení. 
  

Čl.9 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zajis tí, aby dít ě 
nemohlo být odd ěleno od svých rodi čů proti jejich v ůli, ledaže 
příslušné ú řady na základ ě soudního rozhodnutí a v souladu s platným 
právem a v p říslušném řízení ur čí, že takové odd ělení je pot řebné v 
zájmu dít ěte. Takové ur čení m ůže být nezbytným v n ěkterém konkrétním 
případ ě, nap říklad, jde-li o zneužívání nebo zanedbávání dít ěte rodi či 
nebo žijí-li rodi če odd ělen ě a je t řeba rozhodnout o míst ě pobytu 
dít ěte. 
  
 2. V jakémkoli řízení podle odstavce 1 se poskytuje všem dot čeným 
stranám možnost zú častnit se řízení a sd ělit svoje stanoviska. 
  
 3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají právo 
dít ěte odd ěleného od jednoho nebo obou rodi čů udržovat pravidelné 
osobní kontakty s ob ěma rodi či, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy 
dít ěte. 
  
 4. Jestliže odd ělení dít ěte od rodi čů je d ůsledkem jakéhokoli 
postupu státu, který je smluvní stranou úmluvy, jak o je vazba, 
uvěznění, vypov ězení, deportace nebo smrt (v četn ě smrti, která nastala 
z jakékoli p ří činy v dob ě, kdy doty čná osoba byla v opatrování státu) 
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jednoho nebo obou rodi čů dít ěte, tento stát, který je smluvní stranou 
úmluvy, na požádání poskytne rodi čům, dít ěti, nebo p řípadn ě jinému 
členu rodiny nezbytné informace o míst ě pobytu nep řítomného 
(nep řítomných) člena ( člen ů) rodiny, ledaže by poskytnutí takové 
informace odporovalo zájmu dít ěte. Státy, které jsou smluvní stranou 
úmluvy, krom ě toho zabezpe čí, aby podání takové žádosti samo o sob ě 
nemělo žádné nep říznivé d ůsledky pro dot čenou osobu (dot čené osoby). 
  

Čl.10 
  

 1. Za ú čelem spojení rodiny a v souladu se závazkem podle čl. 9 
odst. 1 státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, p osuzují žádosti 
dít ěte nebo jeho rodi čů o vstup na území státu, který je smluvní 
stranou úmluvy, nebo o jeho opušt ění pozitivním, humánním a urychleným 
způsobem. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, dá le zabezpe čí, aby 
podání takové žádosti nem ělo žádné nep říznivé d ůsledky pro žadatele 
nebo členy jeho rodiny. 
  
 2. Dít ě, jehož rodi če pobývají v r ůzných státech, má až na 
výjime čné okolnosti právo udržovat pravidelné osobní konta kty a p římé 
styky s ob ěma rodi či. Za tímto ú čelem a v souladu se svým závazkem 
podle čl. 9 odst. 2 státy, které jsou smluvní stranou úmlu vy, uznávají 
právo dít ěte a jeho rodi čů opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a 
vstoupit do své vlastní zem ě. Právo opustit kteroukoli zemí podléhá 
pouze takovým omezením, která stanoví zákon a která  jsou nutná pro 
ochranu národní bezpe čnosti, ve řejného po řádku, ve řejného zdraví nebo 
morálky nebo práv a svobod druhých a která jsou v s ouladu s ostatními 
právy uznanými v této úmluv ě. 
  

Čl.11 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí opat ření k 
potírání nezákonného p řemís ťování d ětí do zahrani čí a jejich 
nenavracení zp ět. 
  
 2. Za tímto ú čelem budou státy, které jsou smluvní stranou 
úmluvy, usilovat o uzav ření dvoustranných a mnohostranných dohod a o 
přístup k existujícím dohodám. 
  

Čl.12 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabez pečují dít ěti, 
které je schopno formulovat své vlastní názory, prá vo tyto názory 
svobodn ě vyjad řovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají,  
při čemž se názor ům dít ěte musí v ěnovat pat ři čná pozornost odpovídající 
jeho v ěku a úrovni. 
  
 2. Za tímto ú čelem se dít ěti zejména poskytuje možnost, aby bylo 
vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a 
to bu ď p římo, nebo prost řednictvím zástupce anebo p říslušného orgánu, 
při čemž zp ůsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pra vidly 
vnitrostátního zákonodárství. 
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Čl.13 

  
 1. Dít ě má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje s vobodu 
vyhledávat, p řijímat a rozši řovat informace a myšlenky všeho druhu, bez 
ohledu na hranice, a ť ústn ě, písemn ě nebo tiskem, prost řednictvím um ění 
nebo jakýmikoli jinými prost ředky podle volby dít ěte. 
  
 2. Výkon tohoto práva m ůže podléhat ur čitým omezením, avšak tato 
omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a je ž jsou nutná:  
a) k respektování práv nebo pov ěsti jiných; 
  
b) k ochran ě národní bezpe čnosti nebo ve řejného po řádku, ve řejného 
zdraví nebo morálky. 
  

Čl.14 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají právo 
dít ěte na svobodu myšlení, sv ědomí a náboženství. 
  
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají práva a 
povinnosti rodi čů, a v odpovídajících p řípadech zákonných zástupc ů, 
usměr ňovat dít ě p ři výkonu jeho práva zp ůsobem, který odpovídá jeho 
rozvíjejícím se schopnostem. 
  
 3. Svoboda projevovat náboženství nebo víru m ůže být podrobena 
pouze takovým omezením, jaká p ředpisuje zákon a která jsou nutná k 
ochran ě ve řejné bezpe čnosti, po řádku, zdraví nebo morálky nebo 
základních práv a svobod jiných. 
  

Čl.15 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají právo 
dít ěte na svobodu sdružování a svobodu pokojného shroma žďování. 
  
 2. Výkon t ěchto práv nesmí být žádným zp ůsobem omezován s 
výjimkou t ěch omezení, jež stanoví zákon a jež jsou nutná v 
demokratické spole čnosti v zájmu národní bezpe čnosti nebo ve řejné 
bezpe čnosti, ve řejného po řádku, ve řejného zdraví nebo morálky či 
ochrany práv a svobod jiných. 
  

Čl.16 
  

 1. Žádné dít ě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého  
soukromého života, rodiny, domova nebo korespondenc e ani nezákonným 
útok ům na svou čest a pov ěst. 
  
 2. Dít ě má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásah ům nebo 
útok ům. 
  

Čl.17 
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 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají  d ůležitou 
funkci hromadných sd ělovacích prost ředk ů a zabezpe čují dít ěti p řístup k 
informacím a materiál ům z r ůzných národních a mezinárodních zdroj ů, 
zejména takovým, které jsou zam ěřeny na rozvoj sociálního, duchovního a 
mravního blaha dít ěte a také jeho t ělesného a duševního zdraví. Za 
tímto ú čelem státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, povz buzují:  
a) hromadné sd ělovací prost ředky k ší ření informací a materiál ů, které 
jsou pro dít ě sociáln ě a kulturn ě prosp ěšné a které odpovídají duchu 
článku 29 této úmluvy, 
  
b) mezinárodní spolupráci p ři tvorb ě, vým ěně a rozši řování takových 
informací a materiál ů z r ůzných kulturních, národní a mezinárodních 
zdroj ů, 
  
c) tvorbu a rozši řování knih pro d ěti, 
  
d) hromadné sd ělovací prost ředky k tomu, aby braly zvláštní ohled na 
jazykové pot řeby d ětí náležejících k menšinové skupin ě či domorodému 
obyvatelstvu, 
  
e) tvorbu odpovídajících zásad ochrany dít ěte p řed informacemi a 
materiály škodlivými pro jeho blaho, majíce na mysl i ustanovení článk ů 
13 a 18 úmluvy. 
  

Čl.18 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, vynal oží veškeré 
úsilí k tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodi če mají spole čnou 
odpov ědnost za výchovu a vývoj dít ěte. Rodi če, nebo v odpovídajících 
případech zákonní zástupci, mají prvotní odpov ědnost za výchovu a vývoj 
dít ěte. Základním smyslem jejich pé če musí p řitom být zájem dít ěte. 
  
 2. Za ú čelem zaru čení a podpory práv stanovených touto úmluvou 
poskytují státy, které jsou smluvní stranou úmluvy,  rodi čům a zákonným 
zástupc ům pot řebnou pomoc p ři pln ění jejich úkolu výchovy d ětí a 
zabezpe čují rozvoj institucí, za řízení a služeb pé če o d ěti. 
  
 3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna 
pot řebná opat ření k tomu, aby bylo zabezpe čeno právo d ětí pracujících 
rodi čů využívat služeb a za řízení pé če o d ěti, která jsou pro n ě 
ur čena. 
  

Čl.19 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna 
pot řebná zákonodárná, správní, sociální a výchovná opat ření k ochran ě 
dětí p řed jakýmkoli t ělesným či duševním násilím, urážením nebo 
zneužíváním, v četn ě sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbalým 
zacházením, trýzn ěním nebo vyko řis ťováním b ěhem doby, kdy jsou v pé či 
jednoho nebo obou rodi čů, zákonných zástupc ů nebo jakýchkoli jiných 
osob starajících se o dít ě. 
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 2. Tato ochranná opat ření zahrnují podle pot řeby ú činné postupy k 
vytvo ření sociálních program ů zam ěřených na poskytnutí nezbytné podpory 
dít ěti a t ěm, jimž je sv ěřeno, jakož i jiné formy prevence. Pro ú čely 
zjišt ění, oznámení, postoupení, vyšet řování, lé čení a následné 
sledování výše uvedených p řípad ů špatného zacházení s d ětmi zahrnují 
rovn ěž podle pot řeby postupy pro zásahy soudních orgán ů. 
  

Čl.20 
  

 1. Dít ě do časn ě nebo trvale zbavené svého rodinného prost ředí 
nebo dít ě, které ve svém vlastním zájmu nem ůže být ponecháno v tomto 
prost ředí, má právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytova nou státem. 
  
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabez pečí takovému 
dít ěti v souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím n áhradní pé či. 
  
 3. Tato pé če může mezi jiným zahrnovat p ředání do výchovy, 
institut "kafala" podle islámského práva, osvojení a v nutných 
případech umíst ění do vhodného za řízení pé če o d ěti. P ři volb ě řešení 
je nutno brát pot řebný ohled na žádoucí kontinuitu ve výchov ě dít ěte a 
na jeho etnický, náboženský, kulturní a jazykový p ůvod. 
  

Čl.21 
  

 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy a které u znávají a 
(nebo) povolují systém osvojení, zabezpe čí, aby se v první řadě bral do 
úvahy zájem dít ěte, a  
a) zabezpe čí, aby se osvojení dít ěte povolovalo jen k tomu 
kompetentními orgány, které v souladu s p říslušným zákonem a ve 
stanoveném řízení na základ ě všech odpovídajících a spolehlivých 
informací ur čí, že osvojení je p řípustné z hlediska postavení dít ěte ve 
vztahu k rodi čům, p říbuzným a zákonným zástupc ům a že, vyžaduje-li se 
to, dot čené osoby daly v ědomý souhlas k osvojení po takovém projednání, 
které se m ůže ukázat nutným; 
  
b) uznávají, že osvojení v cizí zemi lze považovat za náhradní zp ůsob 
péče o dít ě, pokud dít ě nem ůže být p ředáno do výchovy v za řízení pé če o 
děti nebo rodin ě osvojitele nebo o n ě nem ůže být pe čováno jiným vhodným 
způsobem v zemi jeho p ůvodu; 
  
c) zabezpe čí, aby dít ě osvojené v jiné zemi využívalo stejných záruk a 
práv, která by platila v p řípad ě osvojení ve vlastní zemi; 
  
d) činí všechna opat ření pot řebná k zajišt ění toho aby osvojení v cizí 
zemi nevedlo k neoprávn ěnému finan čnímu zisku zú častn ěných osob; 
  
e) podporují v nutných p řípadech cíle tohoto článku uzavíráním 
dvoustranných nebo mnohostranných dohod nebo smluv a v jejich rámci 
usilují o to, aby umíst ění dít ěte do pé če v jiné zemi bylo 
uskute čňováno k tomu p říslušnými ú řady nebo orgány. 
  

Čl.22 
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 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí opat ření 
pot řebná k zabezpe čení toho, aby dít ě žádající o p řiznání postavení 
uprchlíka nebo které je v souladu s platným mezinár odním nebo 
vnitrostátním právem a postupem považováno za uprch líka, a ť už je v 
doprovodu svých rodi čů, jiných osob, anebo bez doprovodu, obdrželo 
pot řebnou ochranu a humanitární pomoc p ři využívání práv stanovených 
touto úmluvou a jinými dokumenty v oblasti mezináro dního humanitárního 
práva a lidských práv, jichž jsou uvedené státy sml uvními stranami. 
  
 2. Za tímto ú čelem státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, 
podporují, budou-li to považovat za pot řebné, sou činnost v úsilí 
Spojených národ ů a jiných p říslušných mezivládních organizací nebo 
nevládních organizací spolupracujících se Spojenými  národy k ochran ě a 
pomoci takovému dít ěti a k vyhledávání rodi čů nebo jiných člen ů rodiny 
dít ěte-uprchlíka s cílem získat informace pot řebné k jeho op ětnému 
spojení s rodinou. Jestliže rodi če nebo jiné jiné členy rodiny nelze 
nalézt, poskytuje se dít ěti stejná ochrana jako každému jinému dít ěti z 
jakéhokoli d ůvodu trvale nebo p řechodn ě zbavenému své rodiny, jak je 
stanoveno touto úmluvou. 
  

Čl.23 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají, že duševn ě 
nebo t ělesn ě postižené dít ě má požívat plného a řádného života v 
podmínkách zabezpe čujících d ůstojnost, podporujících sebed ůvěru a 
umožňujících aktivní ú čast dít ěte ve spole čnosti. 
  
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají právo 
postiženého dít ěte na zvláštní pé či, v závislosti na rozsahu 
existujících zdroj ů podporují a zabezpe čují oprávn ěnému dít ěti a 
osobám, které se o n ě starají, požadovanou pomoc odpovídající stavu 
dít ěte a situaci rodi čů nebo jiných osob, které o dít ě pe čují. 
  
 3. Uznávajíce zvláštní pot řeby postiženého dít ěte se pomoc v 
souladu s odstavcem 2 poskytuje podle možností bezp latn ě, s ohledem na 
finan ční zdroje rodi čů nebo jiných osob, které se o dít ě starají, a je 
t řeba k zabezpe čení ú činného p řístupu postiženého dít ěte ke vzd ělání, 
profesionální p říprav ě, zdravotní pé či, rehabilita ční pé či, p říprav ě 
pro zam ěstnání a odpo činku, a to zp ůsobem vedoucím k dosažení co 
nejv ětšího zapojení dít ěte do spole čnosti a co nejvyššího stupn ě 
rozvoje jeho osobnosti, v četn ě jeho kulturního a duchovního rozvoje. 
  
 4. Státy které jsou smluvní stranou úmluvy, v duch  mezinárodní 
spolupráce podporují vým ěnu odpovídajících informací v oblasti 
preventivní zdravotní pé če a medicínského, psychologického a funk čního 
lé čení v p řípad ě postižených d ětí, v četn ě rozši řování a p řístupu k 
informacím týkajícím se metod rehabilita ční výchovy a profesionální 
přípravy k tomu, aby státy, které jsou smluvní strano u úmluvy, mohly 
zlepšovat své možnosti a znalosti a prohloubit tak své zkušenosti v 
t ěchto oblastech. V tomto sm ěru se bere zvláštní ohled na pot řeby 
rozvojových zemí. 
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Čl.24 

  
 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají právo 
dít ěte na dosažení nejvýše dosažitelné úrovn ě zdravotního stavu a na 
využívání lé čebných a rehabilita čních za řízení. Státy, které jsou 
smluvní stranou úmluvy, usilují o zabezpe čení toho, aby žádné dít ě 
nebylo zbaveno svého práva na p řístup k takovým zdravotnickým službám. 
  
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, sledu jí plné 
uskute čňování tohoto práva a zejména činí pot řebná opat ření:  
a) ke snižování kojenecké a d ětské úmrtnosti; 
  
b) k zajišt ění nezbytné léka řské pomoci a zdravotní pé če pro všechny 
děti s d ůrazem na rozvoj základní léka řské pé če; 
  
c) k potírání nemocí a podvýživy též v rámci základ ní léka řské pé če, 
mimo jiného také využíváním snadno dostupné technol ogie a poskytováním 
dostate čně výživné stravy a čisté pitné vody, p ři čemž se bere ohled na 
nebezpe čí a rizika zne čišt ění životního prost ředí; 
  
d) k poskytnutí odpovídající pé če matkám p řed i po porodu; 
  
e) k zabezpe čení toho, aby všechny složky spole čnosti, zejména rodi če a 
děti, byly informovány o zdraví a výživ ě d ětí, p řednostech kojení, 
hygien ě, sanitárních podmínkách prost ředí d ětí i o p ředcházení 
neš ťastným p řípad ům, a aby m ěly p řístup ke vzd ělání a byly podporovány 
při využívání t ěchto základních znalostí; 
  
f) k rozvoji osv ěty a služeb v oblasti preventivní zdravotní pé če, 
poradenské služby pro rodi če a výchovy k plánovanému rodi čovství. 
  
 3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna ú činná 
a nutná opat ření k odstran ění všech tradi čních praktik škodících zdraví 
dětí. 
  
 4. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se za vazují 
podporovat mezinárodní spolupráci pro postupné dosa žení plného 
uskute čňování práva uznaného v tomto článku. V této souvislosti se bere 
zvláštní z řetel na pot řeby rozvojových zemí. 
  

Čl.25 
  

 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají  právo dít ěte, 
které bylo sv ěřeno p říslušnými orgány do pé če, ochrany nebo lé čení 
t ělesného či duševního zdraví náhradnímu za řízení, na pravidelné 
hodnocení zacházení s dít ětem a všech dalších okolností spojených s 
jeho umíst ěním. 
  

Čl.26 
  

 1. Státy které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáva jí právo 
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každého dít ěte na výhody sociálního zabezpe čení v četn ě sociálního 
pojišt ění a činí nezbytná opat ření k dosažení plného uskute čňování 
tohoto práva v souladu s vnitrostátním právem. 
  
 2. Tyto výhody se podle situace poskytují s ohlede m na zdroje a 
možnosti dít ěte a osob, které se o n ě starají, jakož i s ohledem na 
veškerá další hlediska, která jsou spojena se žádos tí o poskytnutí 
t ěchto výhod podanou dít ětem nebo ve prosp ěch dít ěte. 
  

Čl.27 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají právo 
každého dít ěte na životní úrove ň nezbytnou pro jeho t ělesný, duševní 
duchovní, mravní a sociální rozvoj. 
  
 2. Rodi č(e) nebo jiné osoby, které se o dít ě starají, nejsou v 
rámci svých schopností a finan čních možností základní odpov ědnost za 
zabezpe čení životních podmínek nezbytných pro rozvoj dít ěte. 
  
 3. Stát,y které jsou smluvní stranou úmluvy, v sou ladu s 
podmínkami daného státu a v rámci svých možností činí pot řebná opat ření 
pro poskytování pomoci rodi čům a jiným osobám, které se o dít ě starají, 
k uskute čňování tohoto práva a v p řípad ě pot řeby poskytují materiální 
pomoc a podp ůrné programy, zejména v oblasti zabezpe čení potravin 
šatstva a bydlení. 
  
 4. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna 
opat ření nezbytná k zabezpe čení obnovy pé če o dít ě ze strany rodi čů 
nebo jiných osob, které nesou za dít ě finan ční odpov ědnost, a ť už na 
území státu, který je smluvní stranou úmluvy, nebo v zahrani čí. Zejména 
v t ěch p řípadech, kdy osoby, které nesou za dít ě finan ční odpov ědnost, 
žijí v jiném stát ě než dít ě, státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, 
podporují p řístup k mezinárodním dohodám nebo uzavírání takovýc h dohod 
a rovn ěž tak dosahují jiných odpovídajících dohod. 
  

Čl.28 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznaj í právo dít ěte 
na vzd ělání a s cílem postupného uskute čňování tohoto práva a na 
základ ě rovných možností zejména:  
a) zavád ějí pro všechny d ěti bezplatné a povinné základní vzd ělání; 
  
b) podn ěcují rozvoj r ůzných forem st ředního vzd ělání zahrnujícího 
všeobecné a odborné vzd ělání, činí je p řijatelné a dostupné pro každé 
dít ě a p řijímají jiná odpovídající opat ření, jako je zavád ění 
bezplatného vzd ělání a, v p řípad ě pot řeby, poskytování finan ční 
podpory; 
  
c) zp řístup ňují všem d ětem informace a poradenskou službu v oblasti 
vzd ělání a odborné p řípravy k povolání; 
  
e) p řijímají opat ření k podpo ře pravidelné školní docházky a ke snížení 
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počtu t ěch, kte ří školu nedokon čí. 
  
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna 
opat ření nezbytná k tomu, aby káze ň ve škole byla zajiš ťována zp ůsobem 
slu čitelným s lidskou d ůstojností dít ěte a v souladu s touto úmluvou. 
  
 3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, rozví její a 
podporují mezinárodní spolupráci ve v ěcech týkajících se vzd ělání, 
zejména s cílem p řisp ět k odstran ění nev ědomosti a negramotnosti ve 
sv ět ě a s cílem usnadnit p řístup k v ědeckotechnickým poznatk ům a 
moderním metodám výuky. V souvislosti s tím bude br án zvláštní ohled na 
rozvojové zem ě. 
  

Čl.29 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se sh odují, že 
výchova dít ěte má sm ěřovat k:  
a) rozvoji osobnosti dít ěte, jeho nadání a rozumových i fyzických 
schopností v co nejširším objemu; 
  
b) výchov ě zam ěřené na posilování úcty k lidským práv ům a základním 
svobodám, a také k zásadám zakotveným v Chart ě Spojených národ ů ; 
  
c) výchov ě zam ěřené na posilování úcty k rodi čům dít ěte, ke své vlastní 
kultu ře, jazyku a hodnotám, k národním hodnotám zem ě trvalého pobytu, 
jakož i zem ě jeho p ůvodu, a k jiným civilizacím; 
  
d) p říprav ě dít ěte na zodpov ědný život ve svobodné spole čnosti v duchu 
porozum ění, míru, snášenlivosti, rovnosti pohlaví a p řátelství mezi 
všemi národy, etnickými, národnostními a náboženský mi skupinami a 
osobami domorodého p ůvodu; 
  
e) výchov ě zam ěřené na posilování úcty k p řírodnímu prost ředí. 
  
 2. Žádná část tohoto článku nebo článku 28 nesmí být vykládána 
způsobem omezujícím svobodu jednotlivc ů a organizací z řizovat a řídit 
výchovné instituce. za všech okolností je však t řeba zabezpe čit 
dodržování princip ů stanovených v odstavci 1 tohoto článku a podmínek, 
aby vzd ělání poskytované t ěmito institucemi odpovídalo minimálním 
standard ům stanoveným státem. 
  

Čl.30 
  

 V t ěch státech, v nichž existují etnické, náboženské ne bo 
jazykové menšiny nebo osoby domorodého p ůvodu, nesmí být dít ěti 
náležejícímu k takové menšin ě nebo domorodému obyvatelstvu odpíráno 
právo spole čně s p říslušníky své skupiny užívat vlastní kultury, 
vyznávat a praktikovat své vlastní náboženství a po užívat svého 
vlastního jazyka. 
  

Čl.31 
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 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají právo 
dít ěte na odpo činek a volný čas, na ú čast ve h ře a oddechové činnosti 
odpovídající jeho v ěku, jakož i na svobodnou ú čast v kulturním život ě a 
umělecké činnosti. 
  
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají a 
zabezpe čují právo dít ěte na všestrannou ú čast v kulturním a um ěleckém 
život ě a napomáhají k tomu, aby d ětem byly poskytovány odpovídající a 
rovné možnosti v oblasti kulturní, um ělecké, oddechové činnosti a 
využívání volného času. 
  

Čl.32 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají právo 
dít ěte na ochranu p řed hospodá řským vyko řis ťováním a p řed vykonáváním 
jakékoli práce, která m ůže být pro n ěho nebezpe čná nebo bránit jeho 
vzd ělávání, nebo která by škodila zdraví dít ěte nebo jeho t ělesnému, 
duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo sociálnímu roz voji. 
  
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy,p řijímají 
zákonodárná, správní, sociální, a výchovná opat ření k zabezpe čení 
provád ění tohoto článku. Za tímto ú čelem a s ohledem na p říslušná 
ustanovení jiných mezinárodních dokument ů státy, které jsou smluvní 
stranou úmluvy, zejména:  
a) stanoví nejnižší v ěkovou hranici nebo hranice pro vstup do 
zaměstnání; 
  
b) stanoví odpovídající úpravu pracovní doby a podm ínek zam ěstnání: 
  
c) stanoví odpovídající pokuty nebo jiné sankce k ú činnému zabezpe čení 
pln ění tohoto článku. 
  

Čl.33 
  

 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, p řijímají všechna 
nezbytná opat ření, v četn ě zákonodárných, správních, sociálních a 
kulturních opat ření, k ochran ě d ětí p řed nezákonným užíváním 
narkotických a psychotropních látek definovaných p říslušnými 
mezinárodními smlouvami a k zabrán ění využívání d ětí p ři jejich 
nezákonné výrob ě a obchodování s t ěmito látkami. 
  

Čl.34 
  

 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavaz ují chránit 
dít ě p řed všemi formami sexuálního vyko řis ťování a sexuálního 
zneužívání. K zabezpe čení tohoto závazku státy zejména p řijímají 
nezbytná vnitrostátní, dvoustranná a mnohostranná m ezinárodní opat ření 
k zabrán ění:  
a) svád ění nebo donucování d ětí k jakékoli nezákonné sexuální činnosti; 
  
b) využívání d ětí k prostituci nebo k jiným nezákonným sexuálním 
praktikám za ú čelem finan čního obohacování; 
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c) využívání d ětí v pornografii a p ři výrob ě pornografických materiál ů 
za ú čelem finan čního obohacování. 
  

Čl.35 
  

 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, p řijímají všechna 
nezbytná vnitrostátní, dvoustranná a mnohostranná o pat ření k zabrán ění 
únos ů d ětí, prodávání d ětí a obchodování s nimi za jakýmkoli ú čelem a v 
jakékoli podob ě. 
  

Čl.36 
  

 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, chrání d ít ě p řed všemi 
ostatními formami vyko řis ťování, které jakýmkoli zp ůsobem škodí blahu 
dít ěte. 
  

Čl.37 
  

 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpe čí aby:  
a) žádné dít ě nebylo podrobeno mu čení nebo jinému krutému, nelidskému 
či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Za trestné činy spáchané 
osobami mladšími osmnácti let nebude ukládán trest smrti a trest odn ětí 
svobody na doživotí bez možnosti propušt ění na svobodu; 
  
b) žádné dít ě nebylo nezákonn ě nebo svévoln ě zbaveno svobody. Zat čení, 
zadržení nebo uv ěznění dít ěte se provádí v souladu se zákonem a používá 
se pouze jako krajní opat ření a na nejkratší nutnou dobu; 
  
c) s každým dít ětem zbaveným svobody bylo zacházeno s lidskostí a s  
úctou k vrozené d ůstojnosti lidské bytosti a zp ůsobem, který bere ohled 
na pot řeby daného v ěku. P ředevším musí být každé takové dít ě umíst ěno 
oddělen ě od dosp ělých, leda že by se uvážilo, že neodd ělovat je od 
dosp ělých je v jeho vlastním zájmu, a s výjimkou závažný ch okolností 
musí mít právo udržovat písemný a p římý styk se svou rodinou; 
  
d) každé dít ě zbavené svobody m ělo právo okamžitého p řístupu k právní 
nebo jiné odpovídající pomoci, jakož i právo odvolá vat se k soudu nebo 
jinému pravomocnému, nezávislému a nestrannému orgá nu proti rozhodnutí 
o odn ětí svobody a v každém takovém p řípad ě na p řijetí neodkladného 
rozhodnutí. 
  

Čl.38 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se za vazují uznávat 
a zabezpe čovat dodržování norem mezinárodního humanitárního p ráva, 
které se na n ě vztahují v p řípad ě ozbrojených konflikt ů a které se 
dotýkají dít ěte. 
  
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna 
proveditelná opat ření k zabezpe čení toho, aby se osoby, které nedosáhly 
věku patnácti let, p římo neú častnily bojových akcí. 
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 3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zd ržují 
povolávání do svých ozbrojených sil osob mladších p atnácti let. P ři 
povolávání osob, které dosáhly v ěku patnácti let, avšak mladších 
osmnácti let, p řijímají p řednostn ě osoby starší. 
  
 4. V souladu se svými závazky podle mezinárodního humanitárního 
práva, které mají vztah k ochran ě civilního obyvatelstva za ozbrojených 
konflikt ů, státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, p řijímají všechna 
proveditelná opat ření k zabezpe čení ochrany d ětí postižených konfliktem 
a pé če o n ě. 
  

Čl.39 
  

 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna nezbytná 
opat ření k podpo ře t ělesného i duševního zotavení a sociální 
reintegrace dít ěte, které je ob ětí jakékoli formy zanedbání, využívání 
za ú čelem finan čního obohacování nebo zneužívání, mu čení nebo jiné 
formy krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání anebo 
ozbrojeného konfliktu. Zotavení a reintegrace se us kute čňují v míst ě a 
prost ředí podporujícím zdraví, sebeúctu a d ůstojnost dít ěte. 
  

Čl.40 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznáv ají právo 
dít ěte obvin ěného, obžalovaného nebo uznaného vinným z porušení 
trestního práva na takové zacházení, které rozvíjí smysl dít ěte pro 
důstojnost a čest, které znovu posiluje úctu dít ěte k lidským práv ům a 
základním svobodám jiných a bere ohled na v ěk dít ěte, napomáhá 
znovuza člen ění a zapojení dít ěte do prosp ěšného p ůsobení ve 
spole čnosti. 
  
 2. Za tímto ú čelem a s ohledem na p říslušná ustanovení 
mezinárodn ěprávních dokument ů státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, 
zejména zabezpe čují, aby:  
a) žádné dít ě nebylo obvin ěno, obžalováno nebo uznáno vinným z porušení 
trestního práva pro jednání nebo opomenutí, která n ebyla zakázána 
vnitrostátním nebo mezinárodním právem v dob ě, kdy k nim došlo; 
  
b) každé dít ě obvin ěné nebo obžalované z porušení trestního práva m ělo 
přinejmenším tyto následující záruky;i) být považován o za nevinné až do 
doby, kdy podle zákona je prokázána vina; 
ii) být okamžit ě a p římo, v nutných p řípadech prost řednictvím svých 
rodi čů nebo zákonného zástupce, informováno o obvin ěních proti n ěmu 
vznášených, a mít p ři p říprav ě a p ři uplatn ění své obhajoby právní nebo 
jinou pot řebnou pomoc; 
iii) aby v ěc byla bez odkladu rozhodnuta v souladu se zákonem 
příslušným, nezávislým a nestranným ú řadem nebo soudním orgánem ve 
spravedlivém procesu v p řítomnosti právního zástupce nebo jiné 
odpovídající osoby a v p řítomnosti rodi čů nebo zákonných zástupc ů 
dít ěte, ledaže by se zvážilo, že jejich p řítomnost, zejména s ohledem 
na v ěk a situaci dít ěte, není v jeho zájmu; 
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iv) aby nebylo nuceno vypovídat nebo p řiznávat vinu; aby se mohlo 
seznamovat s výpov ěďmi sv ědků bu ď p římo anebo prost řednictvím jiných a 
aby byla zabezpe čena rovnoprávná ú čast sv ědků obhajoby a hodnocení 
jejich výpov ědí; 
v) jestliže bylo rozhodnuto, že se dít ě provinilo proti trestnímu 
zákonu, aby toto rozhodnutí, jakož i jakákoli v d ůsledku toho p řijatá 
opat ření, byla v souladu se zákonem p řezkoumatelná vyšším pravomocným, 
nezávislým a nestranným orgánem nebo soudním orgáne m; 
vi) aby mu byla zajišt ěna bezplatná pomoc tlumo čníka, jestliže dít ě 
nerozumí jazyku v řízení používanému nebo jím nehovo ří; 
vii) aby ve všech stadiích řízení bylo pln ě uznáváno jeho soukromí. 
  
 3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, usilu jí o 
vypracování zákon ů a zákonných procedur, o z řizování orgán ů a institucí 
zvláš ť ur čených pro d ěti obvin ěné, obžalované nebo uznané vinnými z 
porušení trestního práva a zejména o:  
a) stanovení nejnižší v ěkové hranice, p řed jejímž dosažením se d ěti 
považují za nezp ůsobilé porušit trestní právo; 
  
b) v p řípad ě pot řeby p řijetí opat ření k zacházení s takovými d ětmi bez 
užití soudní procedury za p ředpokladu plného dodržování lidských práv a 
právních záruk. 
  
 4. Je nezbytné vytvo řit r ůzné záruky, jako je pe čovatelská 
služba, pravidla o poradenství a dozoru; konzultati vní služby; zavedení 
zkušební lh ůty; náhradní pé če; programy vzd ělávání a p řípravy 
zabezpe čení takového zacházení s d ětmi, které odpovídá jejich blahu, 
jakož i jejich pom ěr ům a spáchanému deliktu. 
  

Čl.41 
  

 Nic v této úmluv ě se nedotýká ustanovení, která ve v ětší mí ře 
napomáhají uskute čnění práv dít ěte a která mohou být obsažena v:  
a) právním řádu státu, který je smluvní stranou, nebo 
  
b) mezinárodním právu, které je pro takový stát záv azné. 
  

ČÁST II 
 

Čl.42 
  

 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavaz ují s využitím 
odpovídajících prost ředk ů široce informovat o zásadách a ustanoveních 
této úmluvy jak mezi dosp ělými, tak mezi d ětmi. 
  

Čl.43 
  

 1. Pro zjiš ťování pokroku dosaženého státy, které jsou smluvní 
stranou úmluvy, p ři pln ění závazk ů p řijatých touto úmluvou se z řizuje 
Výbor pro práva dít ěte, který vykonává níže stanovené funkce. 
  
 2. Výbor se skládá z deseti odborník ů vysokého morálního 
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charakteru a uznávaných schopností v oblasti, která  je p ředmětem této 
úmluvy. Členové výboru jsou voleni státy, které jsou smluvní  stranou 
úmluvy, z řad jejich státních p říslušník ů a vykonávají tuto funkci jako 
soukromé osoby, p ři čemž je brán ohled na spravedlivé zem ěpisné 
rozd ělení a na zastoupení hlavních právních systém ů. 
  
 3. Členové výboru jsou voleni tajným hlasováním ze sezn amu osob 
navržených státy, které jsou smluvní stranou úmluvy . Každý stát, který 
je smluvní stranou úmluvy, m ůže ze svých ob čanů jmenovat jednu osobu. 
  
 4. První volby do výboru se konají nejpozd ěji do šesti m ěsíc ů ode 
dne, kdy tato úmluva nabude ú činnosti, a poté každé dva roky. Nejmén ě 
čty ři m ěsíce p řede dnem konání každých voleb generální tajemník 
Spojených národ ů dopisem vyzve státy, které jsou smluvní stranou 
úmluvy, aby do dvou m ěsíc ů p ředložily své návrhy. Generální tajemník 
pak p řipraví seznam všech takto navržených osob v abecedn ím po řádku s 
udáním stát ů, které tyto osoby navrhly, a p ředloží je stát ům, které 
jsou smluvní stranou úmluvy. 
  
 5. Volby se konají na zasedáních stát ů, které jsou smluvní 
stranou úmluvy, svolaných generálním tajemníkem do sídla Spojených 
národ ů. Na t ěchto zasedáních, na kterých dv ě t řetiny stát ů, které jsou 
smluvní stranou úmluvy, tvo ří kvorum, jsou do výboru zvoleny ty osoby, 
které obdrží nejv ětší po čet hlas ů a absolutní v ětšinu hlas ů p řítomných 
a hlasujících zástupc ů stát ů, které jsou smluvní stranou úmluvy. 
  
 6. Členové výboru jsou voleni na období čty ř let. Vystupujícího 
člena lze volit znovu, je-li navržen. Funk ční období p ěti člen ů výboru 
zvolených v prvních volbách uplyne koncem druhého r oku; neprodlen ě po 
prvních volbách p ředseda vylosuje na zasedání jména t ěchto p ěti člen ů. 
  
 7. Jestliže člen výboru zem ře nebo odstoupí nebo oznámí, že z 
jakéhokoli d ůvodu nem ůže dále plnit své povinnosti ve výboru, stát, 
který je smluvní stranou úmluvy a který jej navrhl za kandidáta, 
jmenuje jiného svého ob čana, který se souhlasem výboru vykonává funkci 
po zbytek funk čního období. 
  
 8. Výbor vypracuje vlastní jednací řád. 
  
 9. Výbor zvolí své funkcioná ře na období dvou let. 
  
 10. Zasedání výboru se normáln ě konají v sídle Spojených národ ů 
anebo v jiném vyhovujícím míst ě ur čeném výborem. Výbor se pravideln ě 
schází jednou ro čně. Dobu trvání zasedání výboru ur čují a v p řípad ě 
pot řeby kontrolují státy, které jsou smluvní stranou úm luvy, na svém 
zasedání, s výhradou schválení Valným shromážd ěním. 
  
 11. Generální tajemník Spojených národ ů poskytne personál a 
zařízení pot řebné k ú činnému pln ění funkcí výboru podle této úmluvy. 
  
 12. Se souhlasem Valného shromážd ění obdrží členové výboru 
utvo řeného podle této úmluvy odm ěnu z prost ředků Spojených národ ů za 
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podmínek, o nichž rozhodne Valné shromážd ění. 
  

Čl.44 
  

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se za vazují 
předkládat prost řednictvím generálního tajemníka Spojených národ ů 
zprávy o opat řeních p řijatých k uvedení práv uznaných v této úmluv ě v 
život a o pokroku, jehož bylo p ři užívání t ěchto práv dosaženo:  
a) do dvou let ode dne, kdy se staly smluvní strano u úmluvy; 
  
b) poté každý p ět let. 
  
 2. Ve zprávách podle tohoto článku se poukáže na p řípadné 
skute čnosti a obtíže, které se týkají stupn ě pln ění závazk ů podle této 
úmluvy. Zprávy rovn ěž obsahují informace dostate čné k tomu, aby byl 
zabezpe čen úplný p řehled výboru o provád ění úmluvy v doty čné zemi. 
  
 3. Stát, který je smluvní stranou úmluvy, který p ředložil výboru 
komplexní úvodní zprávu, nemusí v následujících zpr ávách p ředložených 
na základ ě odstavce 1 písm. b) opakovat základní informace po skytnuté 
dříve. 
  
 4. Výbor m ůže od stát ů, které jsou smluvní stranou úmluvy, 
požadovat další informace významné pro provád ění úmluvy. 
  
 5. Výbor prost řednictvím Hospodá řské a sociální rady p ředkládá 
Valnému shromážd ění Spojených národ ů každé dva roky zprávu o své 
činnosti. 
  
 6. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, své z právy 
zpřístup ňují široké ve řejnosti ve vlastní zemi. 
  

Čl.45 
  

 Pro zajišt ění ú činného provád ění úmluvy a podn ěcování mezinárodní 
spolupráce v oblasti upravené touto úmluvou:  
a) Odborné organizace, UNICEF a jiné orgány Spojený ch národ ů mají právo 
být p řítomny jednání o provád ění t ěch ustanovení této úmluvy, která 
spadají do oblasti jejich činnosti. Výbor m ůže vyzvat odborné 
organizace, UNICEF a jiné p říslušné orgány podle své úvahy, aby podaly 
názory odborník ů na provád ění úmluvy v oblastech spadajících do jejich 
činnosti. 
  
b) Výbor podle své úvahy postupuje odborným organiz acím, UNICEF a jiným 
příslušným orgán ům zprávy došlé do stát ů, které jsou smluvní stranou 
úmluvy, obsahující požadavek nebo ukazující na pot řebu technické rady 
nebo pomoci, p řípadn ě dopln ěné o poznámky nebo návrhy výboru týkající 
se t ěchto požadavk ů nebo oznámení. 
  
c) Výbor m ůže doporu čit Valnému shromážd ění, aby požádalo generálního 
tajemníka, aby z pov ěření Valného shromážd ění provedl šet ření týkající 
se specifických otázek, které mají vztah k práv ům dít ěte. 
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d) Výbor m ůže činit návrhy a všeobecná doporu čení založená na 
informacích získaných na základ ě článk ů 44 a 45 této úmluvy. Tyto 
návrhy a všeobecná doporu čení se postupují dot čenému státu, který je 
smluvní stranou úmluvy, a sd ělují Valnému shromážd ění zárove ň s 
případnými p řipomínkami stát ů, které jsou smluvní stranou úmluvy. 
  

ČÁST III 
 

Čl.46 
  

 Tato úmluva je otev řena k podpisu všem stát ům. 
  

Čl.47 
  

 Tato úmluva podléhá ratifikaci. Ratifika ční listiny se ukládají u 
generálního tajemníka Spojených národ ů. 
  

Čl.48 
  

 Tato úmluva podléhá ratifikaci. Ratifika ční listiny se ukládají u 
generálního tajemníka Spojených národ ů. 
  

Čl.49 
  

 1. Tato úmluva vstoupí v platnost t řicátý den po dnu uložení 
dvacáté ratifika ční listiny nebo listiny o p řístupu u generálního 
tajemníka Spojených národ ů. 
  
 2. Pro každý stát, který úmluvu ratifikoval nebo k  ní p řistoupil 
po uložení dvacáté ratifika ční listiny nebo listiny o p řístupu, vstoupí 
úmluva v platnost t řicátý den po uložení jeho ratifika ční listiny nebo 
listiny o p řístupu. 
  

Čl.50 
  

 1. Kterýkoli stát, který je smluvní stranou úmluvy , m ůže 
navrhnout zm ěnu úmluvy a p ředložit ji generálnímu tajemníkovi Spojených 
národ ů. Generální tajemník poté seznámí s pozm ěňovacím návrhem státy, 
které jsou smluvní stranou úmluvy, se žádostí, aby mu sd ělily, zda jsou 
pro svolání konference stát ů, které jsou smluvní stranou úmluvy, která 
by návrh posoudila a rozhodla o n ěm. Generální tajemník svolá tuto 
konferenci pod záštitou Organizace spojených národ ů, vysloví-li se 
alespo ň t řetina stát ů pro její uspo řádání. Každý pozm ěňovací návrh 
přijatý v ětšinou stát ů, které jsou smluvní stranou úmluvy, p řítomných a 
hlasujících na konferenci bude p ředložen Valnému shromážd ění Organizace 
spojených národ ů ke schválení. 
  
 2. Zm ěna odsouhlasená na základ ě odstavce 1 tohoto článku vstoupí 
v platnost, bude-li schválena Valným shromážd ěním Spojených národ ů, a 
přijata dvout řetinovou v ětšinou stát ů, které jsou smluvní stranou 
úmluvy. 
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 3. Vstoupí-li zm ěna v platnost, stává se závaznou pro státy, 
které jsou smluvní stranou úmluvy, které ji p řijaly. Ostatní státy, 
které jsou smluvní stranou úmluvy, jsou nadále vázá ny jen ustanoveními 
této úmluvy a kterýmikoli d řív ějšími zm ěnami, jež p řijaly. 
  

Čl.51 
  

 1. Generální tajemník Spojených národ ů p řijímá a rozesílá všem 
stát ům text výhrad, které státy u činily p ři ratifikaci nebo p řístupu k 
úmluv ě. 
  
 2. Výhrada, neslu čitelná s p ředmětem a ú čelem této úmluvy, se 
nepřipouští. 
  
 3. Výhrady mohou být kdykoli odvolány oznámením za slaným 
generálnímu tajemníkovi Spojených národ ů, který o tom informuje všechny 
státy. Takové oznámení je ú činné dnem, ve kterém bylo doru čeno 
generálnímu tajemníkovi. 
  

Čl.52 
  

 Stát, který je smluvní stranou úmluvy, m ůže tuto úmluvu vypov ědět 
písemným oznámením generálnímu tajemníkovi Spojenýc h národ ů. Vypov ězení 
se stane ú činným jeden rok po dni, ve kterém bylo doru čeno generálnímu 
tajemníkovi. 
  

Čl.53 
  

 Tato úmluva bude uložena u generálního tajemníka S pojených 
národ ů. 
  

Čl.54 
  

 U generálního tajemníka Spojených národ ů bude uložen p ůvodní text 
této úmluvy, jehož anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské a 
špan ělské zn ění má stejnou platnost. 
  
 Na d ůkaz toho níže podepsaní zmocn ěnci, kte ří jsou k tomu řádně 
pov ěřeni svými vládami, podepsali tuto úmluvu. 
  
 Dáno v New Yorku dne 20. listopadu 1989.  


