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Co byste m li v d t d íve, 
než se rozhodnete ešit 
rodinnou krizi po svém

V dob  otev ených hranic a snadného 
cestování je b žné, že vzniká mnoho 
mezinárodních pár , které mezi sebou 
uzavírají manželství. Spole né soužití 
lidí pocházejících z rozdílných kultur však 
m že p inášet specifi cké problémy. eše-
ní takových situací je pak o to složit jší, 
pokud ve vztahu fi gurují d ti.

Málokdo si uv domí hned na za átku, 
že založit rodinu s cizincem m že mít 
v p ípad  vypuknutí partnerských nes-
hod vážné d sledky. Proto vznikl tento 
leták, jenž je ur en Vám, kte í máte za 
partnera cizince, uzav eli jste manželství 
s cizincem nebo se k tomuto kroku teprve 
chystáte. 

Tento leták slouží jako informa ní mate-
riál, který varuje p ed n kterými zp soby 
ešení krizových situací a upozor uje na 

možné právní d sledky Vašeho jednání, 
rozhodnete-li se situaci ešit po svém. 
Leták plní roli „první pomoci“, nabízí 
základní odpov di na otázky co d lat, 
jak jednat a kam se obrátit, ocitnete-li se 
v tíživé situaci. 

Cílem letáku není suplovat právní po-
radnu, ani podat komplexní právní p e-
hled v této oblasti.
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Haagská úmluva aneb eho se dopouštíte, 
když jednáte na vlastní p st

Nejd ležit jším právním dokumentem na mezinárodní úrovni je Haagská úmlu-
va o ob anskoprávních aspektech mezinárodních únos  d tí z roku 1980. 
Podle této Úmluvy nem že jeden rodi  bez souhlasu druhého svévoln  odjet 
s dít tem do jiného státu (p emíst ní) nebo proti v li druhého rodi e v jiném stát
s dít tem setrvávat (zadržení). Pokud je tedy porušeno právo druhého rodi e
na pé i o dít , jde o protiprávní jednání. Pé i o dít  upravují zákony státu, na 
jehož území Vaše rodina žije. Z toho plyne, že není rozhodující Váš subjek-
tivní dojem, podle n hož Váš partner/ka neplní rodi ovské povinnosti. To, 
co rozhoduje, je právní situace, tedy že Váš partner/ka má rodi ovská práva 
k dít ti, a to podle práva státu, v n mž spole n  žijete. Rozhodující není ani es-
ké ob anství dít te.

N kolik základních rad a pravidel
aneb co d lat když... 

... žiji v zahrani í a chci s dít tem odjet dom ...

Pokud se chystáte opustit zemi, ve které žijete, a odjet dom i do jakékoli jiné 
zem , pamatujte, že na prvním míst  je vždy dohoda s partnerem/partnerkou. 
Ta se asto jeví jako nemožná, p esto se o ni alespo  pokuste. Snažte se 
kontaktovat organizace a instituce, které Vám mohou být ve Vaší situaci nápo-
mocny radami, jak postupovat v souladu s právním ádem, a poskytnou Vám 
zázemí nutné k co nerychlejšímu a nejhladšímu nalezení východiska. Vždy také 
využijte možnosti poradit se o Vaší situaci na místním zastupitelském ú ad
(seznam všech zastupitelských ú ad R v zahrani í naleznete na této adrese: 
http://www.mzv.cz). Zde by Vám m la být podána pomocná ruka alespo  v tom 
ohledu, že budete nasm rováni na p íslušné instituce, které poskytují odbornou 
pomoc. 
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Rodinné právo je velmi složité a m že se lehce stát, že Vaším intuitivním jedná-
ním, které subjektivn  považujete za spravedlivé a logické, zasáhnete nejen do 
práv druhého rodi e k dít ti, ale i do práv dít te samotného. ada stát  celého 
sv ta se p ipojila k Úmluv  o právech dít te, která zaru uje každému dít ti mimo 
jiné právo na pé i obou rodi , právo na ochranu p ed odd lením od rodi  proti 
jejich v li a p ed nezákonným p emís ováním do zahrani í a nenavrácením zp t. 
Na první pohled se právní úprava m že zdát v konkrétní situaci tvrdá, ale 
m jte na pam ti, že stejná práva platí i pro Vás. 

Pokud je d vodem Vašeho vycestování s dít tem do jiného státu domácí násilí, 
je velice d ležité získat veškerou pot ebnou d kazní dokumentaci. Jedná se totiž 
o skrytý druh násilí, které se zpravidla odehrává za dve mi domov , a asto je 
proto velmi problematické dokázat, že k n mu docházelo. Je nutné vyhledat co 
nejd íve odbornou pomoc – navštivte léka e, informujte ho a žádejte od n ho 
léka skou zprávu a zápis do zdravotní dokumentace. Ohlaste vše na policii, na 
místní sociální ú ad, obra te se na azylový d m, p ípadn  na n kterou z nezis-
kových organizací zam enou na problematiku domácího násilí. Veškerá doku-
mentace m že posloužit jako d kazní materiál p ed soudem. V žádném 
p ípad  se nedomnívejte, že p i rozhodování soudu o tom, zda dít  bude 
navráceno zp t, obstojí pouze Vaše tvrzení, že se na Vás i Vašem dít ti 
partner/ka dopoušt l/a domácího násilí. Pr kazné jsou pouze výše zmín né 
dokumenty.

V žádném p ípad  od partnera/partnerky neodcházejte s dít tem bez jakékoli 
p edchozí dohody dom , ani do jiného státu! Út kem se nic nevy eší a Vaše 
jednání by mohlo být kvalifi kováno dokonce jako trestný in. Je-li situace 
napjatá, snažte se o problémech (v etn  p ípadného odchodu s dít tem) 
s partnerem/partnerkou jednat v p ítomnosti sv dk  nebo se pokuste získat 
jeho/její písemný souhlas.
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... jsem i s dít tem opustil/a obvyklé bydlišt
a odjel/a dom …

Pokud ztratíte hlavu a sáhnete k takovému ešení, musíte po ítat s tím, že se 
druhý rodi  bude pomocí existujících právních instrument  svých práv domá-
hat. Stále ješt  máte p íležitost zmírnit hodnocení Vašeho inu nap íklad tím, že 
projevíte snahu dohodnout se a problém s partnerem/partnerkou vy ešit. V této 
v ci mohou výrazn  pomoci svým p sobením mediáto i. Mediátor je profesio-
nál v oblasti vyjednávání, který zaujímá neutrální postoj k ob ma stranám sporu 
a napomáhá profesionálním vedením procesu najít konstruktivní ešení p ijatelné 
pro ob  strany. Více informací o roli a fungování mediátor  naleznete na webo-
vých stránkách Asociace mediátor R http://www.amcr.cz/. 

Obra te se na p íslušné orgány, zejména na odd lení sociáln  právní ochra-
ny d tí na m stském ú ad  v míst  Vašeho bydlišt  s žádostí o pomoc 
a radu p i ešení Vaší situace. Spolupracujte na ešení problému i v p ípa-
d , že bude na ízen návrat dít te, protože smírné ešení a dohoda mají vždy 
p ednost p ed nuceným návratem dít te do ciziny. Skrýváním se s dít tem 
a nep ebíráním pošty dlouhodob  nic nevy ešíte.

… opustil m  partner/ka a i s dít tem odjel/a dom

V takovém p ípad  Váš partner/ka zjevn  porušil nejen Vaše rodi ovská práva, 
ale zasáhl také do práv dít te. V R platí Haagská úmluva, která Vám umož uje 
požádat p íslušné orgány o pomoc p i zajišt ní návratu dít te, pokud se nachází 
na území státu, který je Haagskou úmluvou rovn ž vázán (seznam t chto stát
naleznete na adrese http://www.hcch.net). V R je tímto orgánem Ú ad pro mezi-
národn  právní ochranu d tí v Brn  (http://www.umpod.cz/). 
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Co m že následovat

Následky mohou být r zné. Vše záleží na konkrétních okolnostech. Velmi d leži-
tá je p edevším v le obou rodi  najít smírné, kompromisní ešení. 

Pokud soud zjistí, že n který z rodi  porušil zákon (došlo k p emíst ní, nebo 
zadržení), zpravidla na ídí navrácení dít te do státu, kde p edtím m lo obvyklé 
bydlišt . N kdy m že být Vaše jednání kvalifi kováno dokonce jako trestný in! 
Bu te si proto v domi toho, že odchodem ze státu se nezbavujete trestn právní 
odpov dnosti.

Dít  na prvním míst

Pamatujte si, že dít je d ležité pro oba rodi e, stejn  jako oba rodi e pro n j, 
a nem že fungovat jako nástroj ešení partnerských spor .

P i hledání východiska z rodinné krize proto jednejte s ohledem na nejmlad-
ší rodinné leny, jejichž k ehká psychika vždy napjatou situací mezi partne-
ry trpí. Nedopus te, aby se Vaše dít  stalo ob tí Vaší soukromé války. 

„…d ti se už nesmí považovat za vlastnictví rodi , ale musí být uznávány 
jako jedinci s vlastními právy a pot ebami…“ 
– Doporu ení Parlamentního shromážd ní Rady Evropy, 31. pravidelné zasedá-
ní, Doporu ení k Evropské chart  práv dít te, text p ijatý 4.10.1979

„…všeobecn  uvád ným p edpokladem je, že skute ná ob  ‚únosu dít te‘ 
je samotné dít , které trpí v d sledku náhlého narušení jeho stability, trau-
matizující ztráty kontaktu s rodi em, který se staral o jeho výchovu, nejis-
toty a frustrace, které p ichází s nezbytností p izp sobit se neznámé e i, 
cizím kulturním tradicím, jakož i neznámému u iteli a p íbuzným.
– Dyerova zpráva, str. 21 (dokument Haagské konference mezinárodního práva 
soukromého)
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D ležité kontakty a odkazy aneb kam se obrátit v nouzi
Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí

Šilingrovo nám stí 3/4, 602 00 Brno
E-mail: podatelna@umpod.cz

Tel.: +420 542 215 522, +420 542 215 443
www.umpod.cz

Nadace Naše dít
Ústavní 91/95, 181 21  Praha 8

E-mail: lpp@nasedite.cz
Tel.: +420 777 800 002 – linka právní pomoci – právní rady týkající se dít te

(každou st edu 14-18 hod)
www.nasedite.cz

Bílý kruh bezpe í
U Trojice 2, 150 00 Praha 5

E-mail: centrala.praha@bkb.cz
Tel.: +420 257 317 110 (nonstop linka)

www.bkb.cz
ROSA

Podolská 242/25, 147 00 Praha 4 
E-mail: info@rosa-os.cz, poradna@rosa-os.cz

Tel.: +420 241 432 466
SOS tel.: +420 602 246 102 (Po-Pá: 9-18 hod)

www.rosa-os.cz
Psychosociální centrum Acorus

Legerova 20, 120 00 Praha 2
služby pro osoby ohrožené domácím násilím

E-mail: info@acorus.cz
Tel.: +420 283 892 772 (nonstop linka)

www.acorus.cz
Asociace mediátor eské republiky

K vodojemu 4, 150 00 Praha 5
E-mail: amcr@amcr.cz 
Tel.: +420 251 553 461

www.amcr.cz
Ministerstvo zahrani ních v cí R

Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1
Tel.: +420 224 181 111

Seznam zastupitelských ú ad : www.mzv.cz
Ministerstvo spravedlnosti R
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Tel.: +420 221 997 111
www.justice.cz

Ministerstvo práce a sociálních v cí R
Na Po í ním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Tel.: +420 221 921 111
www.mpsv.cz

eská advokátní komora
Národní 16, 110 00 Praha 1

E-mail: sekr@cak.cz
Tel.: +420 221 729 011

www.cak.cz
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