Dotaz ze dne 5. 11. 2016, Spr 400/16
Vážený pane, vážená paní,
v poslední době probíhala komunikace mezi Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu
dětí (dále jen ÚMPOD) a Ministerstvem zahraničních věcí (dále jen MZV) ve věci porušování
Haagské úmluvy o civilně právních aspektech mezinárodních únosů dětí a Nařízení Rady EU
č. 2201/2003 španělskými institucemi. Cílem této komunikace mělo být předložení problému
Evropské komisi.
V minulosti ÚMPOD odmítl poskytnout informace v této věci s odkazem na paragraf 11,
písmeno b ustanovení zákona, umožňujícího odmítnutí informací do doby, kdy se příprava
informací ukončí rozhodnutím. Ve věci již bylo rozhodnuto, případ byl postoupen Evropské
komisi a nic v současnosti nebrání poskytnutí informací.
Žádám Vás o zaslání kopií veškeré korespondence mezi MZV a ÚMPOD ve věci, a to od 1.
dubna 2016 dosud. Korespondencí se rozumí písemnosti odeslané i přijaté,
listinné, elektronické i faxové (včetně všech příloh), zápisy/záznamy z jednání, i všechny
dokumenty předané osobně. Pod pojmem MZV se rozumí všechny organizační složky
včetně zastupitelských úřadů a stálých zastoupení a misí.
Informace žádám poskytnout v elektronické podobě zpět do mé datové schránky.
Děkuji, s pozdravem
Odpověď zástupkyně ředitele ze dne 21. 11. 2016:
Vážený pane XX,
dne 5. 11. 2016 byla Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen Úřad) datovou
schránkou doručena Vaše žádost o poskytnutí následujících informací:
„V poslední době probíhala komunikace mezi Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu
dětí (dále jen ÚMPOD) a Ministerstvem zahraničních věcí (dále jen MZV) ve věci porušování
Haagské úmluvy o civilně právních aspektech mezinárodních únosů dětí a Nařízení Rady EU
č. 2201/2003 španělskými institucemi. Cílem této komunikace mělo být předložení problému
Evropské komisi.
V minulosti ÚMPOD odmítl poskytnout informace v této věci s odkazem na paragraf 11,
písmeno b ustanovení zákona, umožňujícího odmítnutí informací do doby, kdy se příprava
informací ukončí rozhodnutím. Ve věci již bylo rozhodnuto, případ byl postoupen Evropské
komisi a nic v současnosti nebrání poskytnutí informací.
Žádám Vás o zaslání kopií veškeré korespondence mezi MZV a ÚMPOD ve věci, a to od 1.
dubna 2016 dosud. Korespondencí se rozumí písemnosti odeslané i přijaté,
listinné, elektronické i faxové (včetně všech příloh), zápisy/záznamy z jednání, i všechny
dokumenty předané osobně. Pod pojmem MZV se rozumí všechny organizační složky
včetně zastupitelských úřadů a stálých zastoupení a misí.
Informace žádám poskytnout v elektronické podobě zpět do mé datové schránky.“
V příloze Vám zasíláme hodnotící zprávu, která byla Úřadem vypracována a předána jako
podklad Ministerstvu zahraničních věcí. Jedná o veškerou korespondenci, která je ve Vaší
žádosti požadována a současně byla zaslána mezi Úřadem a Ministerstvem zahraničních
věcí.
S pozdravem

