Dotaz ze dne 11. 2. 2015:
Vážení,
žádám tímto o poskytnutí informací:
a) Kolik osob na Vašem úřadě pracuje, jak jsou strukturálně začleněni, kdo má na
starosti jakou agendu.
b) V kolika případech jste byli ustanoveni v loňském a předloňském roce jako opatrovník
v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem s mezinárodně právním prvkem, a kolik
takovýchto případů připadá na jednoho odpovědného referenta – kolik osob má na
starosti uvedený referát.
S pozdravem

Odpověď ředitele ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. Spr 70/15, k odpovědi náleží přílohy:
Vážený pane XXX,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 11. 2. 2015 sděluji následující:
a) Kolik osob na Vašem úřadě pracuje, jak jsou strukturálně začleněni, kdo má na
starosti jakou agendu.
Podrobnosti o organizačním členění Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále
jen „Úřad“) a náplni činnosti jednotlivých složek najdete v organizačním řádu a
v aktuální organizační struktuře, která je jeho přílohou.
Ke dnešnímu dni je n Úřadu zaměstnáno 32 zaměstnanců pro výkon zákonné
působnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a dalších
17 osob – které však nezpracovávají agendy Úřadu – pro realizaci projektu Rozvoj
partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce na Úřadu pro mezinárodněprávní
ochranu dětí, reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00002 (jedná se o částečné úvazky
v celkovém součtu 10,25 úvazku).
b) V kolika případech jste byli ustanoveni v loňském a předloňském roce jako opatrovník
v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem s mezinárodně právním prvkem, a kolik
takovýchto případů připadá na jednoho odpovědného referenta – kolik osob má na
starosti uvedený referát.
V roce 2013 bylo soudy vydáno 247 usnesení, jimiž byl Úřad ustanoven kolizním
opatrovníkem dětí v soudním řízení; v roce 2014 bylo vydáno 273 usnesení o
jmenování Úřadu kolizním opatrovníkem dětí v soudním řízení. Úřad eviduje
v současné době cca 612 živých případů kolizního opatrovnictví. Kromě funkce
kolizního opatrovníka je v současné době Úřad zmocněn v 1 062 případech
k zastupování účastníků v řízeních se vztahem k cizině, zejména pak v řízeních o
vymáhání výživného, a to na základě § 470 nebo 512 zákona č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních. Těchto celkem 1 674 případů zpracováváno jak
referenty oddělení právní pomoci, tak oddělení mezinárodních adopcí. Obě oddělení
čítají 16 zaměstnanců, v průměru na jednoho referenta připadá tedy zaokrouhleně
105 spisů tohoto druhu.
Pro doplnění sděluji, že obě oddělení mají v kompetenci nejen kolizní opatrovnictví,
ale i další agendu, a zpracovávala k 31. 12. 2014 celkem 6 427 živých případů, což je

v průměru po zaokrouhlení 402 na jednoho odborného referenta. Kolizní opatrovnictví
tak činí cca 10% všech případů a je také jen jedním z 11 důvodů existence spisů,
evidovaných Úřadem.
Současně si dovoluji připojit souhrnnou statistiku a vývoji agendy Úřadu v posledních
letech.
V případě, že máte zájem o podrobnější informace o výkonu agendy, rád Vás zvu k osobní
návštěvě Úřadu, která by jistě mohla objasnit Vaše případné podrobnější či jiné otázky.
S přátelským pozdravem

