Žádost ze dne 14. 5.2019
Ve dnech 19. - 20. 11. 2018 proběhl Workshop česko-polské přeshraniční spolupráce
v Ostravě, kdy dne 19. 11. 2018 prezentovala svůj příspěvek Markéta Nováková pod názvem
"Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a jeho přeshraniční agenda", ve kterém zaznělo,
že je snahou zapojit dítě do mediace. Na dotaz jednoho z posluchačů, jaký je minimální věk
zapojení dítěte do mediace, bylo sděleno, že 5 let a že jsou již zkušenosti s těmito
mediacemi. V souladu s výše uvedeným zákonem žádám o potvrzení informace, že jsou
zkušenosti se zapojením 5-ti letého dítěte/5-ti letých dětí do mediace. A dále žádám
o informaci, jaký byl minimální věk zapojení dítěte do mediace? Nakonec v souladu s výše
uvedeným zákonem žádám o informaci, jaký byl minimální věk participace dítěte v dalších
agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (kromě proběhnuvších mediací)?

Z odpovědi ředitele ze dne 29. 5. 2019
Na základě uvedené žádosti poskytujeme tuto informaci:
Nejmladší dítě, s nímž Úřad realizoval rozhovor za účelem zjištění jeho názoru a jeho
informování pro účely mediace, bylo ve věku 4 let.
V případě mladších dětí se většinou jedná o sourozence starších dětí.
Do mediace je hlas takto malého dítěte přinášen zprostředkovaně – pomocí dětského
specialisty.
Nejmladší dítě, které se osobně účastnilo mediace (opět za přítomnosti dětského specialisty)
bylo šestileté a jeho setrvání v mediaci bylo velmi krátké.
Zaměstnanci Úřadu běžně realizují pohovory s dětmi od věku 6 let.
Pokud jde o další způsoby zapojování dětí, zejména v případech, kdy je Úřad opatrovníkem
dětí, se posílají dětem od věku 10 let dopisy; v případě sourozenců či vyspělého dítěte
výjimečně i dříve (reálně byl dopis odeslán např. šestiletému dítěti).
Lze tedy shrnout, že zkušenosti se zapojením pětiletých dětí Úřad skutečně má. Tyto
výjimečné případy byly individuálně posuzovány a vyhodnocovány společně s rodiči při
respektu k rozumové a volní vyspělosti dítěte.
S přátelským pozdravem

