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DĚTSKÉ SŇATKY

1 JAK ČÍST
BACKGROUND?

Background report (BGR) slouží k představení jed-
noho z bodů agendy na Pražském studentském su-

mmitu – zde konkrétně tématu dětských sňatků, jež je 
na programu jednání Třetího výboru Valného shromáž-
dění OSN pro sociální, kulturní a humanitární otázky – 

SOCHUM.1

BGR má za cíl poskytnout delegátovi základní orien-
taci v dané problematice. Pro zdařilý průběh jednání je 
však nutná další příprava – kromě účasti na workshopu 
je to především samostatné zpracování dalších zdrojů 

zohledňující regionální specifika. Nejdůležitějším výstu-
pem této samostatné přípravy je delegátské stanovisko. 

Jako výchozí bod pro jeho napsání slouží Otázky pro 
jednání a Doporučené a rozšiřující zdroje, které se nachází 

na konci každého BGR.
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2 ÚVOD

Dětské sňatky, tedy sňatky uskutečněné před 18. naroze-
ninami ženicha nebo nevěsty,2 jsou fenoménem negativně 
ovlivňujícím miliony životů po celém světě. Ve většině 
forem je tento skutek v rozporu s mnoha lidskoprávními 
úmluvami, i proto se jím zabývají mnohé instituce OSN, 
které ho označují za škodlivou praktiku.3

Na Valném shromáždění OSN patří tento bod k téma-
tům projednávaným v SOCHUM a nejinak tomu bylo i na 
jeho 73. zasedání.4 Kromě Třetího výboru Valného shromáž-
dění se dětskými sňatky zabývá zejména Dětský fond Or-
ganizace spojených národů (United Nations Children’s Fund, 
UNICEF), Populační fond OSN (United Nations Population 
Fund, UNFPA), Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (In-
ternational Bank for Reconstruction and Development, IBRD) či 
Rada pro lidská práva (United Nations Human Rights Council, 
UNHRC).5 6 7 8

U dívek obvykle způsobují první těhotenství v dřívěj-
ším věku, což má například v zemích subsaharské Afriky na 
svědomí až 33 % případů předčasného ukončení školní do-
cházky.9 Nižší dosažené vzdělání komplikuje rozvoj v dalším 
životě – ať už z pracovního nebo ze sociálního hlediska. V do-
tčených zemích je tak existence dětských sňatků překážkou 
pro naplnění cíle č. 5 SDGs, tedy rovnost mužů a žen.10

A právě dívek se dětské sňatky dotýkají především. Za-
tímco u chlapců hovoří odhady o jednotkách procent popu-

lace, celosvětově vstoupí do manželského svazku před svými 
osmnáctými narozeninami každá pátá dívka.11 Chlapců se na-
víc tolik nedotýkají některé důsledky, například ty zdravotní. 
Fenomén převažuje v chudých zemích, které jsou zároveň 
svázány mnoha tradicemi, podle nichž je svatba na začátku 
puberty standardem, ať už u dívek, nebo u chlapců. Horší 
postavení do bu-
doucího života 
tak svým dětem 
paradoxně způso-
buje jejich rodina.

Dětské sňatky 
jsou fenoménem 
stojícím v cestě 
vytyčeným cí-
lům, ať už to je 
plnění SDGs nebo 
j e d n o t l i v ý c h 
programů zamě-
řených na roz-
vojovou pomoc. 
Příčinám, důsledkům a vybraným programům, které mají 
pomoci splnit cíl vymýcení této praktiky do roku 2030, se 
podrobněji věnují následující kapitoly.

3 CO DĚTSKÉ SŇATKY ZPŮSOBUJE

3. 1 Obecně
Jak už bylo naznačeno v Úvodu, příčiny najdeme pře-

devším v kulturně-historickém kontextu daných zemí 
a dále v ekonomické situaci rodin. Dalším problémem 
je nedostatečně pevná legislativa a exekutiva – většina 
zemí má sice oficiálně stanovený limit pro svatbu 18 let, 

ale v polovině zemí 
světa stačí pro vý-
jimku souhlas rodi-
čů.12

Dále je třeba 
mít na paměti, že 
předčasná manžel-
ství nejsou jediným 
problémem, který 

zasahuje do práv dětí. V různých kulturách je tato prak-
tika provázaná např. s fenoménem tzv. „bridenappingu”, 
tedy praxe, kdy muž unese vybranou ženu za účelem 

svatby (bez ohledu na její názor). Ačkoliv únosy nevěst 
přímo s věkem nesouvisí, často se praktikují právě v ze-
mích s vysokou mírou dětských sňatků a projednávají se 
v rámci tohoto tématu jako tzv. manželství z donucení.13

Země s vysokou mírou dětských manželství v po-
pulaci najdeme po celém světě, přičemž nejvíce tento 
problém zasahuje státy v regionech jižní Asie (45 % za-
sažených dívek v populaci), subsaharské Afriky (38 %) 
a Latinské Ameriky (23 %).14 V evropských zemích OECD 
se tento fenomén téměř nevyskytuje,15 objevují se však 
problémy související s globalizací a uprchlickou krizí – 
v komunitách pocházejících právě ze zemí, kde je tato 
praktika běžná.16

Kromě toho se dětské sňatky dotýkají chlapců jinak 
než dívek – chlapců je ve sledovaných zemích zasažen asi 
šestkrát menší počet než dívek,17 ačkoliv je tu znát jistý 
pokrok. V posledním desetiletí se snížil podíl dětských 
nevěst v populaci o 15 %.18 Chlapců se také z logiky věci 

Agendou sedmnácti Cílů udržitel-
ného rozvoje (Sustainable Develop‑
ment Goals – SDGs), které navazují 
na tzv. Rozvojové cíle tisíciletí 
(Millennium Development Goals – 
MDGs) a byly přijaty Valným shro‑
mážděním OSN v roce 2015, je lepší 
a více udržitelná budoucnost pro 
všechny.54 To zahrnuje mj. oblasti 
zdraví, vzdělání, snížení nerovnosti 
či podporu ekonomického růstu, to 
vše s ohledem na klima a přírodu.55

Celosvětově vstoupí do 
manželského svazku 
před svými osmnáctými 
narozeninami každá 
pátá dívka.
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netýkají problémy způsobené předčasným těhotenstvím, 
které mají poměrně závažné změřené dopady (viz kap. 4). 
Proto se bude v následujících dvou kapitolách tento text 
věnovat především dívkám.

3. 2 Příčiny
Hlavní příčiny tvoří kromě tradic dva faktory, které 

jsou s dětskými manželstvími navzájem propojené. Jsou 
jimi chudoba a přístup ke vzdělání. Přitom platí, že chu-
doba bývá často spojena s horším přístupem ke vzdělání 
a za takové situace se může sňatek do bohatší rodiny jevit 
jako rozumná alternativa. Dětské nevěsty však nedokončí 
vzdělání mnohem častěji než jejich neprovdané vrstev-
nice. A naopak dívky pocházející ze vzdělanějších vrstev 
se předčasně vdávají v menším počtu. Každý dokončený 
rok sekundárního vzdělání snižuje šanci, že bude dívka 
provdána před 18. narozeninami, o 5 procentních bodů.19

Co se chudoby týče, ta má vliv na rozhodování rodičů 
o budoucnosti. Deset zemí s nejvyšší mírou dětských 
sňatků u dívek patří do regionů jižní Asie a subsaharské 
Afriky, přičemž HDP na hlavu je tam nižší než 2000 USD/

rok (pro srovnání, v ČR je to asi desetkrát více).20 21 Rodiče, 
na nichž leží v pubertálním věku zodpovědnost za děti, 
tak může vést k provdání dcery finanční situace. Musí to-
tiž vycházet z mnoha tradicemi daných souvislostí.

Při domluvení svatby v mnoha zemích dochází mezi ro-
dinami k předání peněz ve formě věna, či k opačné praxi, 
kdy rodina ženicha platí rodině nevěsty. V obou případech 
platí, že výše se odvíjí od věku nevěsty, a že se tedy rodině 
vyplatí „transakci” uskutečnit co nejdříve. Nezanedbatelné 
jsou i náklady na výživu a vzdělání, které po svatbě přejdou 
na rodinu ženicha, pokud se k ní dívka odstěhuje.22 Rodina 
však může dívku použít jako pracovní sílu, manželství tedy 
může sloužit i jako forma splátky dluhu nebo jako forma ob-
chodu s lidmi.23

V kombinaci s praktikou tzv. nucených manželství pak 
najdeme dětské sňatky v oblastech válečných konfliktů 
i jako formu boje. Například v mediálně známém případu 
nigerijských dívek, které byly uneseny teroristickou orga-
nizací Boko Haram, došlo k uzavření manželství s únosci. 
Důsledkem byly problémy i po osvobození – dívky čelily 
sociálnímu vyloučení.24

4 DŮSLEDKY

Dětské sňatky mohou být původci mnoha problémů. 
U dívek způsobují zdravotní komplikace, které ohrožují je-
jich životy. Dále je to v kapitole 3.2 zmíněná nižší úroveň 
vzdělání u žen nebo zvýšené náklady na výstavbu infra-
struktury, např. nutnost vyšších investic do výstavby škol, 
a to kvůli v průměru vyšší porodnosti. Kvůli nižší šanci na 
dosažení vyššího vzdělání se snižují i jejich budoucí pří-
jmy.25 V důsledku dětských sňatků dochází k porušování 
lidských práv, například svobody pohybu či svobody vyzná-
ní.26 Významné dopady jsou i v sociální oblasti.

4.1 Zdraví
Porodní a poporodní komplikace jsou globálně nejčastější 

příčinou úmrtí dívek ve věku 15-19 let. Přitom dětský sňatek 
byl v 25 zasažených zemích příčinou tří ze čtyř porodů ma-
tek mladších 18 let.27 Podle Světové zdravotnické organizace 
(World Health Organization, WHO) by tak snížení počtu dět-
ských manželství mohlo v jednotlivých zemích snížit počet 
úmrtí při porodu až o 70 %. Kromě toho se u mladších rodiček 
častěji objevují nemoci spojené s porodem a nezanedbatelný 
vliv má dřívější porod v důsledku dětských sňatků i na rizika 
pro dítě, jako je třeba nízká porodní váha.28

4.2 Vzdělání
Dětské sňatky jsou prokazatelně důvodem pro ukončení 

docházky v průměru asi u 15-20 % dívek (přičemž dalším 

častým důvodem je těhotenství, v Ugandě mají tyto dvě 
skutečnosti dohromady na svědomí celé dvě třetiny pří-
padů).29 Konec praktikování dětských sňatků by tak mohl 
snížit v dotčených zemích rozdíl ve vzdělání mezi muži 
a ženami (tzv. gender gap) asi o polovinu.30

Vzhledem k nedokončenému vzdělání a nízkému věku 
se dívky stávají ekonomicky a sociálně závislými na rodině 
ženicha. Ženy, které vstoupily do manželství jako děti, mají 
očekávaný příjem v průměru o 9 % nižší než jejich vrstev-
nice, které se vdaly až po dosažení 18. roku života.31 To je 
následek právě nižší úrovně vzdělání.

Dalším problémem jsou sociální vazby, pro něž je jed-
ním z důležitých zdrojů právě škola. Přerušením školní 
docházky je dívky přestanou rozvíjet. Jsou tak odkázány na 
rodinu, přičemž je prokázáno, že dětské sňatky mají vliv i na 
riziko výskytu domácího násilí.32 Ještě horší dopady může 
mít případný rozvod. Jelikož je v mnoha zemích téma roz-
vodu spojené se stigmatem, může takové rozhodnutí vést 
k sociálnímu vyloučení.33

4.3 Ekonomické dopady
Ekonomické důsledky dětských sňatků mají dle výzkumů 

dvě roviny. První rovinou jsou důsledky pro mladé ženy a ro-
diny samotné (viz 4.1 a 4.2). V další rovině se jedná o vyčís-
lení celospolečenských ztrát plynoucích z existence dětských 
sňatků. Tam patří zejména nízký podíl žen na růstu HDP 
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nebo zvýšené výdaje na výstavbu infrastruktury souvise-
jící s tím, že ženy provdané v dětském věku mívají více dětí. 
Vzhledem k tomu se odhaduje, že by konec dětských sňatků 
mohl vést ke snížení počtu dětí na ženu v průměru o 11 % 
(např. v Nigeru dokonce z 7,4 % na 6,3 % dítěte na ženu).34

Globálně by snížené tempo populačního růstu v dů-
sledku zvýšení věku nevěst a s tím souvisejícího vyššího 

věku prvorodiček do roku 2030 mohlo znamenat ekono-
mický přínos ve výši 566 miliard dolarů.35 Kromě úspor na 
výstavbě infrastruktury sem patří třeba úspory na zdra-
votní péči v důsledku nižšího výskytu komplikací popsa-
ných v kapitole 4.1 a také zvýšení HDP v důsledku větší eko-
nomické aktivity žen.

5 SNAHY O ELIMINACI PROBLÉMU

Snahy o eliminaci najdeme v nejrůznějších podobách, ať 
jsou to formální závazky v podobě rezolucí Valného shro-
máždění OSN a mezinárodních úmluv, či konkrétní pro-
jekty a programy pod záštitou institucí OSN nebo jednot-
livých států.

5.1 Rezoluce OSN
Nejnovější vyjádření Valného shromáždění OSN k to-

muto tématu (konkrétně se jedná o téma Child, early and for-
ced marriage, tedy Dětská manželství, předčasná manželství 
a manželství z donucení) je rezoluce č. 73/153 z roku 2018.36 
Přijata byla konsenzuálně a navazuje na obdobné rezoluce 
z let 2014 a 2016.37 38 39

Důležitým společným bodem je důraz na lepší využití 
dat. Jelikož je do této oblasti soustředěno úsilí z mnoha 
stran, dochází ke konstantnímu vývoji. Jak se píše už v kap. 
3.2, dotčené jsou především rozvojové země a ty nevynikají 
v oblasti informační infrastruktury. Aby byly programy 
efektivní, musí se práce s daty zlepšit.40 Na základě rezo-
lucí vznikly i tzv. Zprávy generálního tajemníka – komplexní 
zprávy o tématu. Ta nejnovější doporučuje především zvý-
šené úsilí (včetně finančních prostředků) a větší měřítko 
v boji s dětskými sňatky. Zdůrazňuje také potřebu změnit 
přístup na institucionální a legislativní úrovni.41 Opakují-
cími se body je odsouzení dětských sňatků jako porušení 
lidských práv či uznání, že příčinou je nerovnost mezi po-
hlavími. Tyto rezoluce však nejsou pro státy závazné.

5.2 Mezinárodní úmluvy a další do-
kumenty

Závazek pro státy představují právě mezinárodní smlouvy – 
v našem případě nejčastěji lidskoprávní úmluvy. Potřeba stano-
vit minimální věk pro vstup do manželství je dána již Úmluvou 
o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manžel-
ství a registraci manželství z roku 1964.42 Avšak jen 62 států ji 
podepsalo nebo ratifikovalo, mnoho z nich navíc s výhradami. 
Důvodem může být kontroverzní odst. 2 čl. 1, který připouští 
možnost výjimky z nutnosti osobní přítomnosti u uzavření 
svazku.43 Aktuálnější úmluvy s větším počtem signatářů se 
však tématu dotýkají obdobným způsobem.44

Existence dětských sňatků, respektive nedostatečná 
snaha o jejich eliminaci, je v rozporu i s články Úmluvy 
o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 
1979. Čl. 16 této úmluvy se věnuje eliminaci diskriminace 
v oblasti manželství a rodinných vztahů, v odst. b) se státy 
zavazují toto zaručit v oblasti svobodného výběru partnera. 
Signatářů má úmluva 99, přistoupilo k ní celkem 189 zemí.45

Úmluva o právech dítěte z roku 1989 garantuje dětem 
právo na přístup ke zdravotní péči, přístup ke vzdělání či 
ochranu před sexuálním zneužíváním, čemuž ale výskyt 
dětských sňatků může bránit.46 Jak už bylo popsáno v kapi-
tole 4.2, dětské sňatky jsou u dívek jedním z častých důvodů 
pro opuštění školy, přitom sama dívka na rozhodovací pro-
ces nemusí mít vůbec žádný vliv.

Kromě „globálních” úmluv se tématu věnují i regionální 
uskupení, kupříkladu tzv. Istanbulská úmluva (Úmluva Rady 
Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího 
násilí) z roku 2011 v čl. 37 vyžaduje klasifikaci nucených 
sňatků jako trestný čin.47

V obecné rovině najdeme rozpor i se základními lidsko-
právními dokumenty, ze všech můžeme vypíchnout čl. 16 
odst. 2 Všeobecné deklarace lidských práv: „Sňatky mohou být 
uzavřeny jen se svobodným a plným souhlasem nastávajících 
manželů”.48 S ohledem na kap. 3.1 na tuto praktiku jako vyjá-
dření svobodného a plného souhlasu nahlížet nelze, ostatně 
nejspíš i proto si v OSN vysloužily dětské sňatky označení 
„škodlivé”.

5.3 Programy
Rezoluce jsou nezávazné, mezinárodní smlouvy nám 

zase neukazují konkrétní kroky. Skutečným nástrojem 
pro boj s dětskými sňatky (a podobně to bude fungovat 
i u jiných problémů, které se řeší na půdě OSN) jsou pro-
gramy zaměřené na tyto oblasti. Ze součástí Sekretariátu 
OSN provádí programy zaměřené na tuto oblast přede-
vším UNICEF a UNFPA. Jelikož se toto téma týká SDG č. 
5 – Rovnost mužů a žen, zabývá se jím také organizace UN 
Women (The United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women). Mimo strukturu pak stojí Sku-
pina světové banky, konkrétně IBRD a její činnost. Oblasti 
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se věnují samozřejmě i národní vlády či další mezinárodní 
a neziskové organizace (např. PLAN International). K dosa-
žení cíle spolu tyto organizace samozřejmě i spolupracují.

UNICEF představil obecnou strategii pro boj s dět-
skými sňatky nazvanou LEADS Approach To End Child 
Marriage – Legislation (vynucování zákonů), Engagement 
(zapojení ostatních členů komunity, např. otců, do procesu 
ukončení této praktiky), Adolescents (informování dívek 
o jejich možnostech studia či o dostupnosti antikoncepce), 
Data (přesné měření postupu) a Services (dostupnost škol-
ství a zdravotní a sociální péče).49

Přetavení této strategie do reality představuje spolupráce 
s nejaktivnější organizací OSN v této oblasti – s Populačním 
fondem OSN (UNFPA). Jejich Global Programme to Accelerate 
Action to End Child Marriage (GPECM) je asi nejvýraznější čin-
ností OSN v této oblasti. Spuštěn byl v roce 2016 a jeho cíl 
je jasný – během 15 let vymýtit tuto praktiku. Rozdělen je 
do 3 fází, přičemž každá fáze má na základě dat nasbíraných 

v předchozí fázi rozšířit záběr programu.50 V druhé fázi bude 
projekt rozšířen o spolupráci s další organizací OSN – UN 
Women.51 Financují jej západní země jako Belgie, Kanada, 
Nizozemsko, Norsko, Spojené království, dále Evropská unie 
a nadace ZONTA. Síly napíná do různých oblastí, ať už je to 
informování dívek o jejich právech, či lepší sběr dat v rozvo-
jových zemích. Vytyčené cíle plní svědomitě – do roku 2018 
se podařilo zasáhnout 5,5 milionu dívek, tedy dvakrát více, 
než jaký byl průběžný cíl.

Zmíněná UN Women je organizací OSN zabývající se 
rovností mužů a žen. Vznikla v roce 2010 a mezi její činnost 
patří např. dohled nad plněním SDGs a koordinace programů 
s ohledem na rovné příležitosti pro obě pohlaví.52 V této 
oblasti podporuje i činnost dalších organizací, jako např. 
Commision on the Status of Women (CSW), jež spadá pod 
ECOSOC. CSW jako mezivládní instituce představuje další 
půdu pro řešení těchto problémů.53

6 SHRNUTÍ

Dětské sňatky jsou způsobeny různými faktory, nejdů-
ležitějšími z nich jsou ale tradice a ekonomické postavení. 
Nejvíce se dotýkají dívek v rozvojových zemích. Jedná se 
o porušení lidských práv dětí a cílem OSN je do roku 2030 
tuto praktiku zcela vymýtit, k čemuž kromě apelů na státy 
využívá i programy podřízených institucí. Výsledkem by 
byl benefit v podobě odstranění nepříjemných důsledků 

dětských sňatků, jako třeba vysoký počet dívek, které ze-
mřou při porodu, či gender gap v oblasti vzdělání. Eliminace 
těchto skutečností by globálně vedla k významnému ekono-
mickému profitu. Téma patří do působnosti Třetího výboru 
Valného shromáždění OSN, z institucí OSN se jím zabývá 
například UNFPA nebo UNICEF.



7

DĚTSKÉ SŇATKY

7 OTÁZKY PRO JEDNÁNÍ
1. Patří váš stát mezi země s vysokým výskytem této praktiky, ať už u chlapců nebo u dívek? Dochází k poklesu vý-

skytu této praktiky? Splní váš stát cíl vymýtit tuto praktiku do roku 2030?

2. Jaká je ve vaší zemi právní úprava minimálního věku pro vstup do manželství a existují výjimky? Jsou rozdíly 
v pravidlech podle pohlaví?

3. Jaký mají sňatky před 18. rokem podle oficiálních představitelů vašeho státu dopad na společnost? Liší se tato po-
zice ve vztahu ke chlapcům a dívkám?

4. Je podle vašeho státu v kapitole 5.3 představený Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage účinný?

5. Provádí váš stát nějaké programy zaměřené na snížení počtu dětských sňatků? Plánuje založit nové programy, 
rozšířit ty stávající, nebo naopak utlumit aktivitu v této oblasti? Z jakého důvodu?

6. Měla by OSN (např. prostřednictvím programů UNICEF nebo UNFPA) směřovat více zdrojů – finančních nebo 
lidských – do eliminace této praktiky? Jaký je váš postoj k probíhajícím programům (viz kap. 5.3)?

7. Zaslouží si tento fenomén další aktivitu v rámci mezinárodního práva nad rámec současných úmluv?

8 DOPORUČENÉ A ROZŠIŘUJÍCÍ ZDROJE

vše v anglickém jazyce

Často kladené otázky k tématu dětských sňatků na webu UNFPA

https://www.unfpa.org/child-marriage-frequently-asked-questions

Databanka UNICEF obsahující data k dětským sňatkům

https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/

Girls Not Brides - barevně zpracovaný „Atlas dětských sňatků” na základě dat UNICEF. Girls Not Brides je sdru-
žení 1200 neziskových organizací, které mají za cíl konec dětských sňatků.

https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/atlas/#/

Pro fajnšmekry – nejnovější rezoluce Valného shromáždění OSN

https://undocs.org/A/RES/73/153
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