Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ
http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

1

Pilotní ověření studijního předmětu
Mezinárodní dokumenty související
se sociální oblastí
Pilotní ověření v termínu: zimní semestr akadem.
roku 2012/2013
Vyučující: JUDr. Věra Novotná
Studijní opora k dispozici na elearning.vspj.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

Sociálně-právní ochrana dětí ve vztahu k cizině,
rodičovská zodpovědnost, mezinárodní únosy
Podle zjištěné situace je třeba zvolit postup odpovídající

§ 36 a § 37 zákona o sociálně-právní ochraně dětí,

dvoustranné smlouvě mezi státy, pokud byla uzavřena

Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních
únosů dětí ,

Úmluvě o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání,
výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti
a opatření k ochraně dětí,

příslušným ustanovením zákona o azylu,

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. 11.2003
o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech
manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti –
pro členské státy EU) .
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Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině
bez doprovodu a ochrana dětí cizinců na území ČR







platí zásada, že každý stát se musí postarat
o nezletilé dítě, které se najde na jeho území a
kontaktovat stát země původu (zvláštní postup podle
smlouvy o únosech a zákona o azylu)
do doby, než začne jednat a konat stát původu,
přijme stát, kde se dítě nachází nezbytná
opatření v zájmu dítěte a k jeho ochraně
v ČR např. návrh na předběžné opatření a
umístění do zařízení pro děti cizince, spolupráce
se zastupitelským úřadem, azylovým zařízením

Návrat dětí protiprávně přemístěných nebo
zadržených podle Úmluvy o občanskoprávních
aspektech mezinárodních únosů dětí

Předmětem této úmluvy je
 a) zajištění bezodkladného návratu dětí
protiprávně přemístěných nebo zadržovaných
v některém smluvním státě,


b) zajištění, aby práva týkající se péče o dítě a
styku byla dodržována,



c) k zajištění cílů úmluvy postupovat v zájmu a
ku prospěchu dítěte co nejrychleji a pokusit se
o dobrovolné a smírné řešení.

Kdy se postupuje podle úmluvy ?

Konání se považuje za protiprávní, jestliže:

a) bylo porušeno právo péče o dítě, které má osoba,
instituce nebo kterýkoliv jiný orgán buď společně, nebo
samostatně, podle právního řádu státu, v němž dítě
mělo své obvyklé bydliště bezprostředně
před přemístěním nebo zadržením,






b) v době přemístění nebo zadržení bylo toto právo
skutečně vykonáváno, společně nebo samostatně,
nebo by bylo takto vykonáváno, kdyby nedošlo
k přemístění či zadržení.
K pomoci a řešení při návratu dítěte je příslušný ústřední
orgán ( v ČR Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí) a
soud.

Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu,
uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské
zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
Cílem úmluvy je :


a) určit stát, jehož orgány mají pravomoc přijímat opatření
na ochranu osoby nebo majetku dítěte;



b) určit, jakého práva mají tyto orgány při výkonu své
pravomoci používat;



c) stanovit právo použitelné na rodičovskou zodpovědnost;



d) zajistit uznávání a výkon těchto opatření na ochranu dětí
ve všech smluvních státech;





e) zajistit mezi orgány smluvních států spolupráci
nezbytnou k dosažení cílů této úmluvy.
Každý smluvní stát si určí, která instituce bude plnit roli ústředního
orgánu. V ČR je to Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27.11. 2003
o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech
rodičovské zodpovědnosti ( zkrácený název
„ Nařízení Brusel II bis „ )

Cíl přijetí:
 vytvořit v rámci EU takovou oblast spolupráce,
v níž budou rozhodnutí vydaná v jednom členském státě
uznána a vykonána v jiném členském státě EU.

Vztahuje se například na
zajištění práva péče o dítě a práva na styk s dítětem,

poručenství, opatrovnictví a podobné instituty,

určení osoby, orgánu nebo jiného subjektu odpovědného za
dítě,

umístění dítěte do pěstounské péče,

opatření k ochraně dítěte spojená se správou a nakládáním
jmění dítěte.
Na co se Nařízení Brusel II bis vztahuje je výčet demonstrativní.


Nařízení Brusel II bis

se nevztahuje ( taxativní výčet) na :
 dosažení zletilosti,
 určení nebo popření otcovství,
 rozhodnutí o osvojení, předadopční opatření
nebo neplatnost či zrušení osvojení,
 příjmení a jméno dítěte,
 správu jmění a dědictví,
 opatření přijatá v důsledku trestných činů
spáchaných dětmi.

Děkuji za pozornost a vyplnění
anonymního hodnotícího dotazníku.

JUDr. Věra Novotná
Kontakt: verahodkovicky@seznam.cz
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