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Upřednostněte zájmy svého
dítěte
Pro vaše dítě jsou důležití oba rodiče…

→ Pokuste se dohodnout na řešení, které je v

nejlepším zájmu vašeho dítěte. Pokud to sami
nezvládnete, můžete se poradit s odborným
mediátorem nebo právníkem, kteří vám
poskytnou pomoc při sjednávání dohody.

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.

Rozchod rodičů může mít na děti špatný vliv, ale
problémy lze zmírnit, pokud spolu oba rodiče
spolupracují s cílem dosáhnout citlivého a klidného
rozchodu. Oboustranná dohoda o péči o dítě v zájmu
dítěte bude dlouhodobě úspěšná a efektivní.

Najděte řešení, které je
v nejlepším zájmu
vašeho dítěte
→ Nezapomeňte, že vaše dítě by mělo mít osobní

V přeshraničních situacích nemusí jít vždy o
jednoduchou záležitost, neboť je možné, že se
budete chtít vrátit do své rodné země i se svým
dítětem. Vy a váš partner pak v souvislosti s péčí o
dítě musíte znovu uvážit jeho bydlení, vzdělávání,
prázdniny, zdraví a ﬁnance. Navíc se také budete
muset dohodnout na právu vídat dítě, neboť vaše
dítě by v zásadě mělo mít pravidelný kontakt s
oběma rodiči.

vztah a pravidelný kontakt s oběma rodiči,
pokud soud nerozhodne jinak.

→ Jestliže se rodiče nejsou schopni dohodnout,

sehrají svou roli soudy. V přeshraničních
situacích vám pravidla EU pomohou určit, který
soud je k projednání vašeho případu příslušný.
Jedná se obvykle o soud v zemi, ve které vaše
dítě běžně žije.
→ Pravidla EU umožňují zajistit uznání a výkon

rozhodnutí soudu ve věcech svěření dítěte do
péče a práva vídat dítě v rámci EU tak, aby bylo
možné chránit vztahy mezi dítětem a oběma
rodiči.

