Dotaz ze dne 25. 10. 2015, č.j. Spr 356/15
Vážená paní XXX,
dovoluji si obrátit se na Vás ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím“).
O předmětnou informaci si dovoluji požádat pro účely zpracování odborné práce na téma
mezinárodních únosů dětí.
Tímto si dovoluji zdvořile Vás požádat o poskytnutí statistik vedených ÚMPOD ve věci
mezinárodních únosů dětí o:
počtu dětí unesených ve smyslu Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech
mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (dále je „Haagská úmluva z 1980“) rodičem nebo
jinou pečující osobou ze zahraničí do České republiky v rozhodném období;
počtu dětí unesených ve smyslu Haagské úmluvy z 1980 rodičem nebo jinou
pečující osobou z České republiky do zahraničí v rozhodném období;
počtu řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí
dle ust. § 478 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zahájených
v České republice v rozhodném období, a z toho počet řízení, kdy soud
o návrh na navrácení dítěte zamítl;
o nařídil navrácení dítěte do místa obvyklého bydliště;
přičemž rozhodné období je období od roku 2000 do roku 2015 (včetně). Prosím o uvedení
výše specifikovaných údajů za každý rok zvlášť.
Pakliže ÚMPOD eviduje statistiky s údaji širšího rozsahu, než popsáno výše (například též
důvod zamítnutí návrhu na navrácení dítěte, počet únosů z nebo do konkrétního státu
v cizině, počet řízení ukončených dohodou, počet případů, kdy dítě bylo navráceno
dobrovolně, počet konaní, ve kterých byl návrat podmíněn splněním soudem stanovených
záruk, atd.), prosím o sdělení, o jaké statistiky se jedná, případně přímo o jejich zpřístupnění.
Pokud jsou výše uvedené informace veřejně přístupné, prosím o odkaz na zveřejněné
informace.
V souladu s ust. § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení,
bude-li v souvislosti s mou žádostí účtována náhrada nákladů za poskytnutí informací,
případně v jaké výši.
Požadované informace, resp. vyrozumění o náhradě nákladů, prosím zašlete na mou emailovou adresu XXX.
V úctě

Odpověď zástupkyně ředitele ze dne 3. 11. 2015 (k odpovědi náleží příloha označená
jako „příloha k žádosti o statistiky únosů“:
Vážená paní XXX,
v příloze naleznete aktuální statistiky mezinárodních únosů dětí.
Vysvětlivky:
Modré jsou označovány únosy dětí do České republiky, kdy je žádáno jejich navrácení do
ciziny.
Červené jsou označovány únosy dětí do ciziny, kdy je žádáno jejich navrácení do České
republiky.
K Vašim konkrétním dotazům:
1.
Počty dětí unesených ve smyslu Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech
mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (dále je „Haagská úmluva z 1980“) rodičem nebo
jinou pečující osobou ze zahraničí do České republiky v rozhodném období
Počty případů (mohou zahrnovat i více dětí) jsou uvedeny v příloze (soubor Excel). Jde o
případy označené M nebo Modré.
2.
Počty dětí unesených ve smyslu Haagské úmluvy z 1980 rodičem nebo jinou pečující
osobou z České republiky do zahraničí v rozhodném období.
Počty případů (mohou zahrnovat i více dětí) jsou uvedeny v příloze (soubor Excel). Jde o
případy označené Č nebo Červené. Příloha zahrnuje i přemístění dětí, do států které nejsou
signatáři uvedené haagské úmluvy z roku 1980.
3.
Počty řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí dle
ust. § 478 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zahájených v
České republice v rozhodném období, a z toho počet řízení, kdy soud
o
návrh na navrácení dítěte zamítl;
o
nařídil navrácení dítěte do místa obvyklého bydliště;
přičemž rozhodné období je období od roku 2000 do roku 2015 (včetně). Prosím o uvedení
výše specifikovaných údajů za každý rok zvlášť.
Požadované údaje evidujeme až od roku 2010 a jsou obsaženy v listu „způsob ukončení“ v
příloze (soubor Excel).
4.
Pakliže ÚMPOD eviduje statistiky s údaji širšího rozsahu, než popsáno výše
(například též důvod zamítnutí návrhu na navrácení dítěte, počet únosů z nebo do
konkrétního státu v cizině, počet řízení ukončených dohodou, počet případů, kdy dítě bylo
navráceno dobrovolně, počet konaní, ve kterých byl návrat podmíněn splněním soudem
stanovených záruk, atd., prosím o sdělení, o jaké statistiky se jedná, případně přímo o jejich
zpřístupnění.
Odpověď viz výše.
Pokud byste potřebovala další informace, kontaktujte mne telefonicky za účelem další
domluvy.
S pozdravem

