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→

Únos dítěte rodičem bude pro dítě
traumatizující.

→

Upřednostněte zájmy svého
dítěte.

→

Důležití jsou oba rodiče.
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Další informace o pravidlech EU, včetně
postupu pro navrácení dítěte, získáte na
stránkách
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Co je přeshraniční únos dítěte
rodičem?
S narůstajícím počtem osob žijících v zemi
Evropské unie jiné než jejich vlastní vzniká více
mezinárodních rodin. Jedná se především o rodiny,
jejichž členové žijí v zemi EU, jejímž občanem není
jeden či více rodinných příslušníků.
Pokud žijete v mezinárodním partnerském vztahu
a máte dítě, ale nyní se rozcházíte, budete se
muset dohodnout na tom, komu bude dítě svěřeno
do péče, včetně toho, kde bude dítě žít.

Jak zabránit přeshraničnímu
únosu dítěte rodičem
Pokud chcete, aby s vámi vaše dítě žilo
v jiné zemi EU, nebo se domníváte, že váš
partner tak hodlá učinit:
→ Pokuste se se svým partnerem dohodnout na
řešení, které je v nejlepším zájmu vašeho dítěte.
→ Požádejte o radu odborníka na rodinné právo
nebo mediátora.
→ Můžete se také obrátit na mediátora
Evropského parlamentu, jenž má na starosti
případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči,
aby vám pomohl najít řešení nejlepší z hlediska
prospěchu vašeho dítěte.
→ Kontaktujte úřad, který vydává občanské
průkazy nebo cestovní pasy, a zabraňte vydání
nových cestovních dokladů pro vaše dítě.

Jak vyřešit přeshraniční únos
dítěte rodičem
Pokud se váš partner odstěhoval i s vaším
dítětem do jiné země EU bez vašeho
souhlasu nebo proti rozhodnutí soudu:
→ Každá země EU má příslušný ústřední orgán,
zpravidla na Ministerstvu spravedlnosti, který
pomáhá s návratem dítěte. Požádejte jej
neprodleně o pomoc.

V případě, že se rozhodnete vrátit do své rodné
země nebo se odstěhovat do zahraničí se svým
dítětem, musíte zvážit, které řešení je v nejlepším
zájmu vašeho dítěte.
Rodiče by se v zásadě měli spolu dohodnout, kde
bude dítě žít. Pokud se s dítětem odstěhujete
do jiné země bez souhlasu druhého rodiče nebo
soudu, je pravděpodobné, že porušíte zákon.

→ Také můžete požádat o radu odborníka na
rodinné právo nebo mediátora.

Jestliže se s partnerem nemůžete dohodnout,
měli byste se obrátit na soud v zemi EU, ve které
vaše dítě běžně žije, aby v této věci rozhodl.

