Záv r
Ochrana d tí se v posledním století stala zájmem celé spole nosti. To nesporn
souvisí s uv dom ním si faktu, že zdravý vývoj dít te a pé e o n j je základem zdravého
fungování celé spole nosti.
Dít není objektem výkonu práv jeho rodi , je subjektem, nositelem práv, jehož
ochrana v p ípad ohrožení nebo porušení ze strany osob za jeho výchovu zodpov dných
musí být zabezpe ena v podob intervence ze strany státních orgán . Na druhé stran však
i tato intervence má své meze, jimiž je zájem a blaho dít te. Stát má povinnost pozitivn
p sobit na narušené vztahy mezi rodi em a dít tem a snažit se o jejich obnovu. Nikoliv o
jejich úplné zp etrhání.
Zákon

. 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran

d tí, ve zn ní pozd jších

p edpis je kvalitním instrumentem poskytujícím orgán m sociáln -právní ochrany d tí
dostatek pravomocí k tomu, aby d tem zajistily nezbytnou ochranu jejich práv. Jasn
vymezuje p sobnost orgán

inných na poli sociáln -právní ochrany d tí a navíc

umož uje, aby byla v rozsahu jím vymezeném poskytována též dalšími subjekty, které
nemají postavení státního orgánu.
Jak však nazna uje p edkládaná práce, celou problematiku je t eba chápat v širším
kontextu. Jak Ústavní soud, tak Evropský soud pro lidská práva ve své rozhodovací praxi
n kolikrát upozornili na právo dít te na pé i svých rodi

a na povinnost státu zajistit na

stran svých orgán maximální snahu o sanaci rodiny, p íp. o odstran ní p ekážek (a již
sociálních

i ekonomických), které brání rodi i a dít ti být spolu. Bližší pohled na

zkoumanou problematiku a zkušenost z praxe mi však odhalili, že eská republika si výtky
vrcholných soudních institucí p íliš k srdci nebere. I p es mediáln probíranou kauzu
Wallových o rok pozd ji ESLP op t judikoval v neprosp ch R ve v ci Havelka proti R.
Nehled na to, že rozhodnutí v kauze Wallových se opíralo o jiný rozsudek Kutzner proti
N mecku.
Krom

problém

praxe jako je nedostate né personální obsazení orgán ,

nedostatek odborn školených pracovník a vysoký po et d tí umís ovaných do ústavní
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pé e. Je též upozor ováno na nedostate né promítnutí zájmu dít te do všech právních
p edpis .
Nemén šokující je lehkost s jakou státní orgány zavírají o i p ed zneužíváním tzv.
„p ímé adopce“ p ípadn

ve spojení s institutem druhé domn nky otcovství. V ad

p ípad zde dochází k jednání, které nepochybn napl uje skutkovou podstatu trestného
inu obchodování s d tmi.
Lze tak shrnout, že, p estože sociáln -právní ochrana za tém
vývoje nepochybn

dv století svého

ušla velký kus cesty, je z výše uvedeného z ejmé, že má ješt

minimáln stejný kus cesty p ed sebou.
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