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Úřad je zřízen na základě § 3 zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán s celostátní působností specializovaný pro ochranu dětí ve věcech
s přeshraničním prvkem. Jeho historie sahá až
do roku 1930.
Historicky spadal ještě jako Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu mládeže do rezortu spravedlnosti. Po vzniku nového systému sociálně-právní ochrany dětí (podle zákona č. 359/1999 Sb.)
v roce 2000 se transformoval do dnešní podoby
Úřadu.
V rámci své činnosti Úřad uplatňuje individuální klientský přístup. Na případech spolupracují
právníci s psychology, což umožňuje nalézt komplexní řešení respektující potřeby a zájmy dítěte.

Co Úřad vykonává
Vymáhání výživného z ciziny a do ciziny
Úřad zprostředkovává vymáhání výživného ze
zahraničí pro osoby pobývající v České republice;
vymáhá výživné pro osoby žijící v cizině od osob
žijících v České republice.
Mezinárodní osvojení
Vyhledává v cizině adoptivní rodiče pro české
děti, které se nepodařilo umístit do náhradní rodinné péče v České republice.
Podává informace o možnostech osvojení dětí
z ciziny.
Řešení protiprávního přemístění nebo
zadržení dětí (tzv. mezinárodní únosy dětí)
Cílem je zajistit co nejrychlejší navrácení uneseného nebo zadržovaného dítěte do místa jeho
obvyklého bydliště.
Úřad se snaží při řešení únosových případů
o smírné řešení konfliktu mezi rodiči, například
cestou mediace.

Ochrana nezletilým osobám

Stáže v zahraničí

Obecné informace o projektu

Vystupuje v pozici kolizního opatrovníka dětí
v soudních řízeních s přeshraničním prvkem.

V rámci projektu absolvovali zaměstnanci Úřadu odborné stáže u spolupracujících ústředních
orgánů vybraných evropských zemí. Stáže byly
zaměřeny na nastavení a zlepšení spolupráce
a přenos dobré praxe v oblasti mezinárodních
únosů dětí, vymáhání výživného a spolupráce při
sociálně-právní ochraně dětí, zejména při prošetřování sociální situace dětí, které mají vazby
v obou zemích.

Název projektu: Rozvoj partnerství v oblasti
mezinárodní spolupráce na Úřadu pro
mezinárodněprávní ochranu dětí

Díky stážím došlo k posunu v řešení problematických případů mezinárodních únosů dětí ve vztahu k Francii a Itálii, ve věcech repatriací dětí byla
nastavena spolupráce s ústředními orgány v Polsku a Rakousku, podařilo se zefektivnit komunikaci a urychlit postup při vymáhání výživného
z Francie a Itálie.

Registrační číslo projektu
CZ.1.04/5.1.00/81.00002

Spolupracuje s obdobnými institucemi v zahraničí za účelem zjišťování informací o dětech
a o jejich situaci.

Hlavní právní nástroje pro
činnost Úřadu
Aktivity Úřadu upravují především mezinárodní
smlouvy a nařízení unijního práva, zejména:

•

Úmluva o vymáhání výživného v cizině
(Newyork, 1956)

•

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Haag, 1980)

•

Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Haag, 1993)

•

Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném
právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření
k ochraně dětí (Haag, 1996)

•

•

Realizovány byly stáže v těchto zemích: Dánsko,
Francie, Chorvatsko, Itálie, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Ukrajina, Velká Británie.
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nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech
manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
nařízení Rady (ES) č. 4/2009, o příslušnosti,
rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
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