
Abstrakt 

 

Od konce 20. století dochází v důsledku rozvoje nových technologií, 

snadnějšího cestování a otevírání státních hranic ke zvýšené migraci lidí. Lidé 

odjíždějí do zahraničí za prací, studiem či poznáním nových zemí. V rámci těchto 

cest někteří z nich naleznou v zahraničí životního partnera, usadí se zde, uzavírají 

manželství a zakládají rodinu. Nezřídka se stává, že manželství těchto lidí končí 

rozvodem. Pocházejí-li z takového svazku děti, vyvstávají otázky, kdo se o děti bude 

nadále starat, kdo bude platit výživné apod. V některých případech se rodič rozhodne 

konfliktní situaci řešit tak, že se i s dítětem odstěhuje bez souhlasu druhého rodiče do 

jiného místa v rámci téže země, nebo se rozhodne odstěhovat do jiné země, a to 

zpravidla té, ze které pochází. Zde se chce i s dítětem usadit a legalizovat svůj pobyt. 

Takové přemístění, při němž dochází k překročení státních hranic, je považováno za 

mezinárodní únos dítěte. 

     Základním dokumentem, který se problematikou mezinárodních únosů dětí 

zabývá, je Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, která 

byla přijata 25. 10. 1980, a v současné době se k ní připojilo již 87 států. 

      Haagská úmluva stanoví pravidla, podle nichž se postupuje v případě, že k 

mezinárodnímu únosu dítěte došlo. Ačkoliv Úmluva ve svém názvu používá pojem 

únos, technicky pod tímto pojmem rozumí přemístění či zadržení dítěte, v důsledku 

něhož došlo k porušení práv osoby mající právo péče o dítě. Z názvu Úmluvy je 

rovněž zřejmé, že se nezabývá možnými trestněprávními následky spojenými 

s únosem dítěte, a nevztahuje se ani na takový typ únosu, kdy je dítě násilně uneseno 

cizí osobou svým rodičům. Úkolem předkládané práce bylo provést právní analýzu 

Haagské úmluvy, vymezit obsah základních pojmů, s nimiž Úmluva pracuje, a 

objasnit, na jakých zásadách je založeno řízení o navrácení dítěte. Podrobně se tak 

práce zabývá pojmy „právo péče o dítě“, „právo styku s dítětem“, „obvyklé bydliště 

dítěte“, „zájem dítěte“ a „vhodná opatření“. Ze zásad, které se v řízení o navrácení 

dítěte uplatňují, práce podrobněji zmiňuje zásadu rychlosti řízení, zásadu 

autonomního výkladu pojmů Úmluvy a zásadu, že rozhodnutí o navrácení dítěte není 

rozhodnutím ve věci práva péče o dítě.  

      Protože Haagská úmluva je pramenem mezinárodního práva soukromého, je 

předmět práce vymezen i předmětem tohoto práva.      



       Právním předpisem, který se v rámci Evropské unie problematikou 

mezinárodních únosů dětí zabývá, je nařízení Rady (ES) č.2201/2003, o příslušnosti 

a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000, v práci označované jako 

nařízení Brusel IIa. Proto je další část práce věnována právní analýze tohoto nařízení 

a jeho vztahu k Haagské úmluvě. Předně je stručně vymezena působnost nařízení a 

připomenuta definice základních pojmů, jež nařízení používá. Podrobněji se práce 

zabývá jen těmi ustanoveními, která se zvolené problematiky dotýkají.  

 Práce vymezuje, v jakém směru nařízení Brusel IIa Haagskou úmluvu 

modifikuje a v jakém směru ji doplňuje. Nařízení nadále z Haagské úmluvy vychází 

z Haagské úmluvy, stanoví však zvláštní pravidla pro řízení o navrácení dítěte. 

Posiluje pravomoc soudu členského státu, v němž mělo dítě před přemístěním 

obvyklé bydliště tak, že tento soud je oprávněn v rámci řízení o právu péče o dítě 

nařídit jeho navrácení i v případě, že návrh byl podle Haagské úmluvy zamítnut.  

 Není-li dítě navráceno dobrovolně, musí se oprávněná osoba domáhat svého 

práva ve vykonávacím řízení. V takovém případě se vykonávací řízení stává 

nedílnou součástí řízení o navrácení dítěte. Zvláštní kapitola práce řeší, jakým 

způsobem se v řízení o výkon rozhodnutí o navrácení dítěte postupuje a jaká pravidla 

pro vykonávací řízení platí. Současně se zabývá zvláštnostmi výkonu rozhodnutí o 

navrácení dítěte vydaného soudem členského státu, v něm mělo dítě před únosem 

obvyklé bydliště. Stejně tak zmiňuje důvody, které účinnému výkonu rozhodnutí 

brání.   

 Ačkoliv se Haagská úmluva může pochlubit tím, že k ní přistoupil velký počet 

států, stále ještě existuje mnoho zemí, které tak neučinily. Další část práce se proto 

věnuje problematice únosů do států, jež nejsou smluvními státy Haagské úmluvy, a 

všímá si důvodů, pro které dosud Haagskou úmluvu nepodepsaly. Protože jedním 

z důvodů je i náboženství, je zvláštní pozornost věnována islámskému právu šarí´a. 

Současně práce přibližuje, jakým způsobem některé státy řeší případy únosů dětí do 

nesmluvních států, a případy, kdy je dítě uneseno z nesmluvního státu do státu 

smluvního.  

 Další těžiště práce se týká úpravy mezinárodních únosů dětí v českém právním 

řádu. K podepsání Úmluvy dne 28. 12. 1992 původně ještě přistoupila Česká a 

Slovenská republika. S Úmluvou následně vyslovil souhlas Parlament České 

republiky, president Úmluvu ratifikoval s výhradou podle čl. 42 a pro Českou 



republiku vstoupila Úmluva v platnost 1. 3. 1998. V souvislosti s tím došlo jen ke 

změně občanského soudního řádu v tom směru, že byl upraven jeho § 176 odst. 1 

tak, že se do tohoto odstavce vložila slova „o navrácení dítěte“. Později bylo 

rozhodnuto o přijetí vlastní úpravy, která by se řízením o navrácení dítěte zabývala. 

Od této úpravy se očekávalo efektivnější a kvalitnější rozhodování v těchto věcech. 

Zákonem č. 298/2008 Sb. bylo do občanského soudního řádu zařazeno řízení o 

navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. Závěrečná část 

práce se zabývá rozborem této úpravy, všímá si povahy řízení o navrácení dítěte, jež 

není zcela zřetelná. Ve svém závěru práce zmiňuje některá rozhodnutí českých 

soudů, která se k mezinárodním únosům dětí vztahují.  

 V práci jsou také na mnoha místech citována rozhodnutí soudů smluvních států 

Haagské úmluvy, která jsou zařazena v databázi INCADAT a která se vztahují buď 

k výkladu základních pojmů Úmluvy, nebo se dotýkají samotného řízení o navrácení 

dítěte. Pozornost je věnována i judikatuře ESLP, který hodnotí rozhodování ve 

věcech o navrácení dítěte z hlediska dodržování lidských zpráv a základních svobod 

upravených v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.  

 V souvislosti s výkladem nařízení Brusel IIa  jsou zmíněna rozhodnutí SDEU, 

která se rozhodování o navrácení dětí dotýkají. 

 Dojde-li k únosu dítěte ve smyslu Haagské úmluvy, dochází tím vždy k zásahu 

do rodinněprávních vztahů dotčených osob. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby 

smluvní státy přistupovaly k plnění cílů Úmluvy zodpovědně, vytvářely podmínky 

proto, aby k únosům dětí nedocházelo, a v případě, že taková situace nastane, 

důsledně aplikovaly pravidla, na nichž je mechanismus návratu dítěte založen. 

      

 

 

 


