Žádost ze dne 24. 7. 2018
Dovoluji si obrátit se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jako "ÚMPOD") a v
režimu zákona č. 106/1999 Sb., v rozhodném znění, (dále jako "Zákon"), požádat o
poskytnutí následující informace (dotaz je činěn v souvislosti s poskytováním právní pomoci
v rámci tzv. únosové agendy):
1)
prosím o sdělení, zda se ÚMPOD v rámci své únosové agendy setkává s případy, kdy soud
ve státě obvyklého bydliště nezl. dítěte NERESPEKTOVAL tzv. záruku bezpečného návratu
v podobě nekriminalizace rodiče - únosce ve státě obvyklého bydliště, kdy tato záruka byla
uložena českým soudem v návratovém řízení v rozhodnutí o navrácení dítěte do místa jeho
obvyklého bydliště ve státě XY (dotaz cílím jak na státy členské státy EU, tak (a to
především) na státy MIMO prostor EU)
2)
prosím o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Městského soudu v Brně a
anonymizovaného rozhodnutí Krajského soudu v Brně, vydaných v rámci návratového řízení
(jehož bližší specifikace, např. spisová značka, mně není známa), kdy:
- rodičem - únoscem byla matka,
- obvyklé bydliště nezl. dítěte se nacházelo v Kanadě,
- soudy v rámci předmětného návratového řízení nařídily návrat nezl. dítěte do místa jeho
obvyklého bydliště v Kanadě
- a návrat podmínily (resp. určitě tak učinil soud odvolací) uložením záruk bezpečného
návratu, především pak záruky nekriminalizace rodiče - únosce ve státě obvyklého bydliště.
Blíže bohužel nejsem objektivně schopna předmětné návratové řízení specifikovat (nemám
bližší informace k předmětné únosové věci), záležitost však byla medializovaná (a tedy
veřejně diskutovaná), kdy rodič-únosce byl bezprostředně po návratu na území Kanady
kontaktován místními orgány činnými v trestním řízení a tento rodič-únosce byl od nezl.
dítěte, jehož doprovázel z ČR do místa obvyklého bydliště dítěte v Kanadě, po návratu na
území Kanady s nezl. dítětem, jehož doprovázel, na nějakou dobu oddělen (údajně umístěn
do CPZ či vazebního zařízení).
Za poskytnutí informace předem děkuji, v úctě
XY
Odpověď zástupkyně ředitele ze dne 1. 8. 2018
Vážená paní XY,
na základě Vaší žádosti ze dne 24. 7. 2018 a v návaznosti na Váš upřesňující telefonát
sděluji:
K bodu 1.
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se zcela výjimečně setkal s případy, kdy záruky
stanovené pro navrácení dítěte z České republiky do ciziny nebyly v zahraniční
respektovány.
Jedná se o dva případy z posledních let: případ nezletilého XX, v němž jste v soudním řízení
zastupovala matku nezletilého, a dále případ ve vztahu ke Kanadě, který uvádíte v bodu 2
své žádosti.

K bodu 2.
V příloze naleznete anonymizovaná rozhodnutí Městského i Krajského soudu v Brně
v případu, který byl dříve také medializován a týká se Kanady.
S pozdravem

