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Sulická 120
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K rukám ředitele MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA
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Vyjádření nesouhlasu se zveřejňováním fotografií kojenců z Dětského centra
v Krči v Magazínu Dnes a na serveru iDNES.CZ
Vážení,
jménem skupiny nezávislých odborníků působících v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí a rodin, kteří jsou sdruženi v projektu Čí je dítě?, se na Vás obracíme
s vyjádřením nesouhlasu se zveřejněním fotografií nahých kojenců s celebritami
v rámci aukce na serveru iDNES.cz.
Jsme přesvědčeni, že zveřejněním fotografií dochází k porušení dětských
práv, zejména práva nebýt vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého
života a rovněž práva být proti takovému zásahu chráněno (článek 16. Úmluvy o
právech dítěte). Z právního hlediska je třeba k fotografování dětí minimálně souhlas
zákonných zástupců, jinak by se mohlo jednat rovněž o porušení příslušných
ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.
Ani charitativní povaha akce není dle našeho názoru ospravedlněním
skutečnosti, že ohrožené děti svěřené do péče zdravotnického zařízení jsou tímto
nepřijatelným způsobem využívány se záměrem zajistit finanční pomoc Dětskému
centru při Thomayerově nemocnici v Praze. Jsme přesvědčeni, že potřebné peníze
lze získat jiným, vhodnějším způsobem. Vyzýváme vedení obou subjektů
k dodržování právních norem a jim svěřených odpovědností.
Věříme, že i média a spolupracující známé osobnosti začnou v blízké
budoucnosti reflektovat snahy o zásadní změny v systému péče o ohrožené děti,
jejichž smyslem je právě ochrana jejich práv, jakož i hájení jejich nejlepších zájmů.
K těm nepatří ani pobyt v ústavech ale ani využívání dětí pro obdobné akce.
Děkuji a zůstávám s pozdravem
Za redakční radu projektu Čí je dítě?
Mgr. Petr Najman
koordinátor

Čí je dítě? | Sámova 6, 101 00 Praha 6 | www.cijedite.cz | redakce@cijedite.cz

Další oslovené subjekty:
MAFRA a.s., vydavatel MF DNES a provozovatel iDNES.cz
K rukám šéfredaktora
Roberta Čásenského
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5
MAFRA a.s., vydavatel MF DNES a provozovatel iDNES.cz
K rukám vedoucího celostátní redakce Magazínu Dnes
Martina Moravce
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5
MAFRA a.s., provozovatel iDNES.cz
K rukám člena představenstva zodpovědného za oblast iDNES.cz
Dalibora Balšínka
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5

V Praze dne 17.ledna 2012
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