Deklarace práv dítěte
Preambule
U vědomí toho,
že lid Spojených národů znovu vyhlásil v Chartě svou víru v základní lidská práva a v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti
a rozhodl se podporovat sociální pokrok a vyšší
životní úroveň ve větší svobodě, že Organizace spojených národů vyhlásila ve Všeobecné deklaraci lidských práv, že každý
má všechna práva a svobody v ní stanovené bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka,
náboženského, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného
postavení, že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před
narozením i po něm, že potřeba těchto zvláštních záruk byla zakotvena v Ženevské deklaraci práv dítěte z r. 1924 a uznána
ve Všeobecné deklaraci lidských práv a ve statutech mezinárodních odborných organizací a ostatních mezinárodních
organizací, zabývajících se otázkami péče o děti, že lidstvo je povinno dát dětem to nejlepší, co jim může dát, Valné
shromáždění prohlašuje tuto Deklaraci práv dítěte, aby děti mohly prožít šťastné dětství, užívat práv a svobod zde
uvedených ku prospěchu vlastnímu i prospěchu společnosti a vyzývá rodiče, muže i ženy a dobrovolné organizace, místní
úřady a vlády zemí, aby uznali tato práva a snažili se dosáhnout jejich dodržování cestou zákonodárných a jiných opatření
prováděných postupně s těmito zásadami:

Zásada 1
Dítě požívá všech práv stanovených v této Deklaraci. Tato práva má bez výjimky každé dítě, bez
rozlišování nebo diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo
jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo postavení, ať již jeho
samého, nebo jeho rodiny.
Zásada 2
Dítě požívá zvláštní ochrany. Zákon a ostatní opatření nechť mu poskytují příležitost i prostředky k
tomu, aby se mohlo rozvíjet fyzicky, duševně, morálně, duchovně a sociálně zdravým způsobem a v
podmínkách svobody a důstojnosti. Nejvyšším měřítkem zákonodárné činnosti v této oblasti je zájem
dítěte.
Zásada 3
Dítě má od narození právo na jméno a na státní příslušnost.
Zásada 4
Dítě požívá výhod sociálního zabezpečení. Je oprávněno vyrůstat a rozvíjet se ve zdraví; proto se jemu
i jeho matce poskytuje zvláštní péče a ochrana včetně přiměřené péče v době před jeho narozením i po
něm. Dítě má právo na přiměřenou výživu, bydlení, zotavení a lékařskou péči.

Zásada 5
Dítěti, které je fyzicky, duševně nebo sociálně postiženo, se poskytuje zvláštní zacházení, výchova a
péče, jak to vyžaduje jeho zvláštní postavení.
Zásada 6
Dítě potřebuje k plnému a harmonickému vývoji své osobnosti lásku a porozumění. Pokud je to
možné, má vyrůstat v péči svých rodičů, kteří jsou za ně odpovědni, a v ovzduší přízně, morálního i
materiálního zabezpečení; dítě v útlém věku může být odloučeno od své matky pouze za výjimečných
okolností. Společnost i úřady jsou povinny poskytovat zvláštní péči dětem bez rodičů a dětem bez

přiměřených prostředků k životu. Finanční podpora státu a jiná pomoc dětem z početných rodin je
žádoucí.
Zásada 7
Dítě má nárok na vzdělání, které má být bezplatné a povinné, alespoň v začátečních stupních. Má mu
být poskytována výchova, která pomáhá zvýšit jeho všeobecnou kulturní úroveň a umožní mu na
základě stejných příležitostí rozvíjet jeho schopnosti, úsudek a smysl pro morální a sociální
odpovědnost a stát se tak platným členem společnosti.
Nejlepší zájmy dětí mají být vůdčími zásadami pro ty, kdož odpovídají za výchovu a vedení dítěte.
Tuto odpovědnost nesou v prvé řadě rodiče dítěte.
Dítě má mít plnou možnost ke hrám a zotavení, jež by měly mít stejné poslání jako vzdělání;
společnost a státní úřady mají usilovat o to, aby dítě mohlo tohoto práva užívat.
Zásada 8
Dítě bude za všech okolností mezi prvními, komu bude poskytnuta ochrana a pomoc.
Zásada 9
Dítě má být chráněno před všemi formami nedbalosti, krutosti a vykořisťování. Nesmí být předmětem
obchodu v žádné podobě. Dítě nesmí být přijato do zaměstnání před dosažením přiměřeného
minimálního věku; v žádném případě mu nebude vnuceno nebo dovoleno vykonávat jakékoli povolání
nebo zaměstnání, jež by mohlo škodit jeho zdraví nebo výchově, anebo by překáželo jeho tělesnému,
duševnímu nebo morálnímu vývoji.
Zásada 10
Dítě musí být chráněno před činy, jež by mohly podporovat rasovou, náboženskou nebo jakoukoli
jinou formu diskriminace. Musí být vychováváno v duchu porozumění, snášenlivosti, přátelství mezi
národy, míru a všeobecného bratrství a v plném vědomí, že svou energii a nadání má věnovat službě
bližním.
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