Dotaz ze dne 30. 12. 2015, Spr 423/05-1
Vážený pane, vážená paní,
obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informací podle zákona. Zajímají mne zprávy
o plnění závazků, které ÚMPOD poskytl účastníkům meziresortní schůzky ve vztahu ke
španělským justičním mafiánům dne 26. srpna 2014 na Úřadu vlády ČR, viz označené místo
v textu zápisu:
Po shrnutí dosavadního vývoje xxxxx shrnula informace UMPOD zprostředkované
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Konkrétní problémy spolupráce se španělským
ústředním orgánem jsou zdokumentovány v hodnotící zprávě UMPOD k plnění závazků k
mezinárodněprávní ochraně dětí při spolupráci se Španělským království a zprávě UMPOD o
vymáhání výživného (obě zprávy dostali účastníci schůzky k dispozici). Spolupráce UMPOD
se španělským ústředním orgánem je problematická ve většině řešených případů ve všech
agendách (mezinárodní únosy dětí, ostatní případy rodičovské zodpovědnosti i vymáhání
výživného). Aktuálně UMPOD eviduje 24 případů mezinárodních únosů, pouze v jednom
případě došlo k navrácení dítěte do ČR. Zajištění práva rodiče na styk s dítětem se týkají 4
případy – španělský ústřední orgán se jimi odmítá zabývat a odkazuje na možnost využít
služeb advokátů. Spisů týkajících se vymáhání výživného eviduje UMPOD 119, z toho 46
živých. Úspěšně je výživné vymáháno pouze ve 2 případech. UMPOD se věc pokoušel řešit
prostřednictvím bilaterálních setkání Evropské ....
Pokud je ve zprávách označeno pohlaví jednotlivých stran sporů a je z nich patrné, kolik
poškozených českých občanů jsou muži, zprávy mi stačí. Pokud tomu tak není, žádám
o výčet, kolik rodičů, poškozených únosem dětí do Španělska, jsou muži a ženy.
Odpověď zástupkyně ředitele ze dne 13. 1. 2016
Vážený pane XXX,
k Vaší žádosti sdělujeme následující:
Vámi zmiňovaná hodnotící zpráva Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí k plnění
závazků k mezinárodněprávní ochraně dětí ve spolupráci se Španělským královstvím
sloužila jako podklad pro Sekci pro lidská práva Úřadu vlády.
Pokud jde o případy tzv. únosů, tj. protiprávního zadržení nebo přemístění dětí do
Španělska, lze shrnout tyto statistické údaje:
Od roku 2010 Úřad eviduje 9 případů, kdy bylo žádáno o navrácení dětí, které byly
protiprávně zadrženy ve Španělsku nebo protiprávně přemístěny do Španělska. Ve
2 případech byly přemístěny/zadrženy otcem, v 7 případech matkou.
Ostatní případy zmiňované ve Vaší žádosti o poskytnutí informace (do celkového počtu 24)
jsou případy přemístění dětí ze Španělska do České republiky, anebo případy, kdy bylo
Úřadem poskytováno pouze poradenství a k vlastnímu podání žádosti o navrácení nedošlo.
S přátelským pozdravem

