Žádost ze dne 27. 9.2019
Dovoluji si obrátit se na Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, (dále jako "ÚMPOD") a v
režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rozhodném znění,
(dále jako Zákon"), požádat o poskytnutí následující informace (dotaz je činěn v souvislosti s
tzv. únosovou agendou dle Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních
únosů dětí):
1)
prosím o informaci, zda se ÚMPOD v rámci výkonu své činnosti v minulosti setkal s
případem/s případy, kdy mezinárodní únos dítěte z ČR (tj. z místa obvyklého bydliště dítěte v
ČR) do zahraničí byl českými orgány činnými v trestním řízení posouzen jako jednání
trestněprávně postižitelné
2)
v případě kladné odpovědi na dotaz ad 1), prosím o sdělení, s jakou právní kvalifikací (tj.
jakou skutkovou podstatou trestného činu) argumentovaly české orgány činné v trestním
řízení
3)
v případě kladné odpovědi ad 1) prosím o sdělení, zda se ÚMPOD setkal ve své praxi s
případem, kdy by mezinárodní únos dítěte z ČR byl v trestním řízení pravomocně odsouzen
4)
v případě kladné odpovědi na dotaz ad 1), prosím o sdělení (plně postačí odhad, jsem si
vědoma, že přesnější informaci nelze v tomto směru očekávat), zda se jedná o trend spíše
aktuální (popř. zda se jedná spíše o ojedinělé případy, které se objevují, avšak o trendu
spíše nelze hovořit) či zda tímto způsobem rozhodovaly české orgány činné v trestním řízení
i v minulosti (popř. zda se jednalo spíše o ojedinělé případy, které se objevovaly, avšak o
trendu spíše nebylo možno ani tehdy hovořit)
DOTAZ JE ČINĚN VÝLUČNĚ PRO SITUACE, KDY NEZLETILÉ DÍTĚ MĚLO OBVYKLÉ
BYDLIŠTĚ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A Z ČESKÉ REPUBLIKY BYLO DO ZAHRANIČÍ
PROTIPRÁVNĚ PŘEMÍSTĚNO/V ZAHRANIČÍ PROTIPRÁVNĚ ZADRŽENO (rodičem,
prarodičem, sourozencem či jakoukoli třetí osobou aj.).

Z odpovědi zástupkyně ředitele ředitele ze dne 7. 10. 2019
Vážená XY,
e-mailem ze dne 27. 9. 2019 jste požádala Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále
"Úřad") v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění o poskytnutí následující informace (dotaz je činěn v souvislosti s tzv. únosovou
agendou dle haagské Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí):
1) Prosím o informaci, zda se Úřad v rámci výkonu své činnosti v minulosti setkal s ípadem/s
případy, kdy mezinárodní únos dítěte z ČR (tj. z místa obvyklého bydliště dítěte v ČR) do
zahraničí byl českými orgány činnými v trestním řízení posouzen jako jednání trestněprávně
postižitelné.

2) V případě kladné odpovědi na dotaz ad 1), prosím o sdělení, s jakou právní kvalifikací (tj.
jakou skutkovou podstatou trestného činu) argumentovaly české orgány činné v trestním
řízení
3) V případě kladné odpovědi ad 1) prosím o sdělení, zda se Úřad setkal ve své praxi s
případem, kdy by mezinárodní únos dítěte z ČR byl v trestním řízení pravomocně odsouzen
4) V případě kladné odpovědi na dotaz ad 1), prosím o sdělení (plně postačí odhad, jsem si
vědoma, že přesnější informaci nelze v tomto směru očekávat), zda se jedná o trend spíše
aktuální (popř. zda se jedná spíše o ojedinělé případy, které se objevují, avšak o trendu
spíše nelze hovořit) či zda tímto způsobem rozhodovaly české orgány činné v trestním řízení
i v minulosti (popř. zda se jednalo spíše o ojedinělé případy, které se objevovaly, avšak o
trendu spíše nebylo možno ani tehdy hovořit)
Dotaz je činěn výlučně pro situace, kdy nezletilé dítě mělo obvyklé bydliště na území České
republiky a z České republiky bylo do zahraničí protiprávně přemístěno/ v zahraniční
protiprávně zadrženo (rodičem, prarodičem, sourozencem či jakoukoli třetí osobou aj.).
Z pověření ředitele Úřadu Vám poskytuji následující informace:
K Vašim dotazům sděluji, že Úřad se ve své činnosti v minulosti setkal se dvěma případy,
kdy faktické protiprávní přemístění / zadržení dítěte bylo českými orgány činnými v trestním
řízení posuzováno jako trestný čin. Veškeré Úřadu dostupné informace vyplývají
z přiložených anonymizovaných dokumentů. Další informace o případném pokračování
trestního řízení nejsou Úřadu známy.

S pozdravem

