Žádost ze dne 27. 9.2019
Vážení,
na základě § 13 odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve znění
pozdějších předpisů, se obracím na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen jako
„UMPOD“) se žádostí o zaslání statistik ve věci odebrání nezletilého dítěte ve Velké Británii,
které je občanem České republiky v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 jen v případě, je-li je Úřadu známa statistka.
1. Počet odebraných českých dětí žijících na území Velké Británie státními úřady.
2. Počet odebraných českých dětí žijících na území Velké Británie státními úřady od ledna
2019 k dnešnímu dni, a to jen v případě, zda-li je tato informace za rok 2019 k dispozici.
3. V kolika případech odebraného dítěte anglickými úřady byl Úřad pro mezinárodněprávní
ochranu dítěte účasten.
4. V kolika případech odebraného nezletilého dítěte byl UMPOD vyrozumněn anglickými
úřady a tím Velká Británie splnila oznamovací povinnost o záměru odebrání českého dítěte
státním orgánem.
5. V kolika případech odebrání nezletilého dítěte anglickými úřady vás kontaktovala rodina
dítěte nebo osoba v příbuzenecké linii. Přičemž vás anglický úřad v tomto případě
neinformoval.
6. V kolika případech UMPOD vykonával funkci kolizního opatrovníka nezletilého dítěte ve
Velké Británii.
7. V kolika případech odebrání českého dítěte s pomocí UMPOD bylo nezletilé dítě vráceno
biologické rodině nebo bylo navráceno do České republiky.
8. V kolika případech došlo k odcestování rodičů s nezletilým dítětem z Velké Británie proti
vůli anglickým úřadům v době probíhajícího řízení o umístění dítěte do náhradní péče, je-li to
Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dítěte známo. − Je-li tato skutečnost Úřadu známa, v
kolika případech byl UMPOD účasten a nezletilé dítě bylo ponecháno na území České
republiky nebo bylo navráceno do Velké Británie
9. V kolika případech bylo nezletilé dítě svěřeno do pěstounské péče a v kolika případech
došlo k osvojení (adopci) dítěte. − Má UMPOD nadále dostatečné informace o nezletilých
dětí, které jsou umístěné v pěstounské péči či adopci.
10. Prosím o uvedení věkové kategorie všech nezletilých dětí odebraných anglickými úřady.
11. Prosím o uvedení důvodu odebrání nezletilého dítěte anglickými úřady. Poskytnuté
informace budou využity při zpracování absolventské práce žadatelky jako studentky.

Z odpovědi zástupkyně ředitele ze dne 9. 10. 2019
Vážená paní Juráková,
e-mailem ze dne 27. 9. 2019 jste požádala Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále
jen Úřad) o poskytnutí informací ohledně odebírání dětí z českých rodin žijících ve Velké
Británii. Údaje pro vyřízení žádosti jste doplnila e-mailem ze dne 2. 10. 2019.

Z pověření ředitele Úřadu Vám tedy sděluji požadované informace:
1. Počet odebraných českých dětí žijících na území Velké Británie státními úřady.
Počet dětí v letech 2010 - 2019: 422 dětí žijících na území Spojeného království. Počet dětí
ze všech evidovaných států: 509 dětí z 254 rodin.
2. Počet odebraných českých dětí žijících na území Velké Británie státními úřady od ledna
2019 k dnešnímu dni, a to jen v případě, zda-li je tato informace za rok 2019 k dispozici.
Počet dětí od 01/2019 do 09/2019: 44 dětí žijících na území Spojeného království. Počet dětí
ze všech evidovaných států: 56 dětí z 26 rodin.
3. V kolika případech odebraného dítěte anglickými úřady byl Úřad pro mezinárodněprávní
ochranu dítěte účasten.
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí není stranou řízení před britskými soudy a do
řízení proto nevstupuje jako účastník.
4. V kolika případech odebraného nezletilého dítěte byl UMPOD vyrozuměn anglickými
úřady a tím Velká Británie splnila oznamovací povinnost o záměru odebrání českého dítěte
státním orgánem.
Informace ve statistikách nejsou evidovány, nicméně o případech se Úřad dozvídá ad hoc, a
to nejčastěji od britských úřadů, od zastupitelských úřadů České republiky ve Spojeném
království nebo od rodin samotných (rodiče, příbuzní).
5. V kolika případech odebrání nezletilého dítěte anglickými úřady vás kontaktovala rodina
dítěte nebo osoba v příbuzenecké linii. Přičemž vás anglický úřad v tomto případě
neinformoval.
Statistické údaje Úřad neeviduje. Pokud se na Úřad obrátí rodina odebraného dítěte, Úřad
zjišťuje informace o situaci dítěte cestou mezinárodní spolupráce přes ústřední orgán dle
Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a
výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o
zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „nařízení Brusel IIa“).
6. V kolika případech UMPOD vykonával funkci kolizního opatrovníka nezletilého dítěte ve
Velké Británii.
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí není jmenován opatrovníkem dítěte v řízení před
zahraničními soudy a není stranou řízení před zahraničními soudy.
7. V kolika případech odebrání českého dítěte s pomocí UMPOD bylo nezletilé dítě vráceno
biologické rodině nebo bylo navráceno do České republiky.
Ve statistikách za léta 2010 – 2019 za všechny evidované státy bylo rodičům vráceno
rodičům 113 dětí, do širší rodiny v cizině bylo svěřeno 40 dětí, do širší rodiny v České
republice bylo svěřeno 44 dětí.
8. V kolika případech došlo k odcestování rodičů s nezletilým dítětem z Velké Británie proti
vůli anglickým úřadům v době probíhajícího řízení o umístění dítěte do náhradní péče, je-li to
Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dítěte známo.
− Je-li tato skutečnost Úřadu známa, v kolika případech byl UMPOD účasten a nezletilé dítě
bylo ponecháno na území České republiky nebo bylo navráceno do Velké Británie

Statistky nejsou vedeny, nicméně k těmto případům dochází, rodina též často vycestuje před
zahájením soudního řízení, tedy ve fázi intervence britské sociální služby.
9. V kolika případech bylo nezletilé dítě svěřeno do pěstounské péče a v kolika případech
došlo k osvojení (adopci) dítěte.
− Má UMPOD nadále dostatečné informace o nezletilých dětí, které jsou umístěné v
pěstounské péči či adopci.
Ve statistikách za léta 2010 – 2019 za všechny evidované státy došlo k umístění jednoho
dítěte do pěstounské péče v České republice, k umístění 22 dětí do ústavního zařízení
v České republice, k umístění 146 dětí do pěstounské péče v zahraničí, k umístění 12 dětí
do ústavního zařízení v zahraničí a k 63 adopcím dětí v zahraničí.
10. Prosím o uvedení věkové kategorie všech nezletilých dětí odebraných anglickými úřady.
Statistiky nejsou evidovány. Většinou se jedná o velmi malé děti do věku 6 let.
11. Prosím o uvedení důvodu odebrání nezletilého dítěte anglickými úřady.
Jedná se nejčastěji o multiplicitu důvodů: zanedbání dítěte, ponechání dítěte bez péče,
nedostatečná péče o dítě ze strany rodičů, chaotický životní styl, drogová a alkoholová
závislost rodičů, neschopnost zajistit základní životní podmínky dítěte, nevysvětlená zranění
dětí včetně kojenců, trestná činnost a vazba rodičů, zanedbávání školní docházky a lékařské
péče, pohlavní zneužívání dětí, psychické týrání dětí, fyzické týrání dětí, prostituce dětí,
opuštění nezletilých matek rodiči, nespolupráce s britskými úřady.
Za účelem lepšího pochopení problematiky Vám doporučuji, abyste telefonicky kontaktovala
kolegyni, která má na starosti agendu ve vztahu k Velké Británii a s níž si můžete domluvit
podrobnější telefonickou konzultaci.

