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Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že patří k základním principům českého i mezinárodního rodinného práva,
odvozeným z tradičních principů lidské spravedlnosti a morálky, že:

1.  odebrání dítěte z rodiny a jeho umístění do náhradní péče smí být jen zcela krajním
prostředkem ochrany dítěte a jeho zájmů a jako k takovému k němu smí být přistoupeno výlučně
v situacích, kdy není možné žádné jiné řešení, které by umožnilo ponechání dětí v jeho rodině,
a to  pouze  na  nezbytně  nutnou  dobu  a  vždy  má  být  prováděno  takovým  způsobem,  aby
neznemožnilo budoucí možný návrat dítěte zpět do jeho rodiny;

2. pokud je odebrání dítěte z rodiny prokazatelně nezbytné a dítě nemůže být ani u jednoho
z rodičů, má být přednostně umístěno do péče dítěti příbuzných, popř. jinak známých osob;

3. na pěstounskou péči nemá být pohlíženo jako na dlouhodobé umístění dětí k cizím lidem,
které  by  nahrazovalo  adopci,  a  rodiče  mají  mít  právo  na  co  nejširší  možný  styk  s  dětmi
a na konzultace s  pěstouny; pěstounská péče zastupuje rodinu, ale nesmí ji nahrazovat;

4. sourozenci  od sebe mohou být v případě odebrání  rodičům rozděleni  jen v krajních
případech a výhradně z důvodů spočívajících ve vzájemném vztahu těchto sourozenců; a

5. odebrané  dítě  má  právo  být  i  nadále  vychováváno  způsobem  odpovídající  jeho
národnosti a kultuře země jeho původu a má právo být vyučováno svému rodnému jazyku tak,
aby se do této země mohlo v budoucnosti vrátit;

6. důvody  odebrání  dítěte  z  rodiny,  důvody  rozdělení  sourozenců  a  důvody  umístění
odebraných  dětí  k  jiným  osobám  než  k  příbuzným  musí  být  vždy  podrobně,  konkrétně
a přezkoumatelným způsobem odůvodněny a prokázány.



II.  konstatuje,  že  nelze  akceptovat  žádné  rozhodnutí,  které  by  bylo  v  rozporu  se
zásadami uvedenými v bodě I.;

III. žádá vládu, aby požádala vládu Norského království o vysvětlení:

1.  proč čeští státní občané Denis a David Michalákovi dál zůstávají  v pěstounské péči
cizích  lidí,  norských  státních  příslušníků,  přestože  původní  důvod  pro  umístění  dětí
do pěstounské péče odpadl;

2. zda se norské úřady zaobíraly či zaobírají možností požádat o spolupráci orgány České
republiky a ve spolupráci s nimi svěřit Denise a Davida do péče jejich českých příbuzných, popř.
do péče jiných českých pěstounů; a

3. proč  od  sebe  oba  sourozenci  byli  a  stále  zůstávají  odděleni  a  umístěni  v  různých
pěstounských rodinách;

IV. žádá vládu,  aby  v  případě,  že  vláda  Norského  království  neposkytne  přijatelné
a důvěryhodným  způsobem  podložené  odpovědi  na  otázky  uvedené  v  bodě  III.,  vyvinula
maximální úsilí k dosažení návratu Denise a Davida Michalákových do České republiky;

V. doporučuje prezidentu  republiky  a  vládě,  aby  iniciovali  sjednání  mezinárodní
smlouvy s Norskem, která by stanovila vzájemnou povinnost obou stran informovat se o všech
správních a soudních řízeních týkajících se nezletilých občanů druhé smluvní strany a možnost
vstupovat do těchto řízení;

VI. žádá předsedu vlády,  aby nejpozději do 15. února 2015 informoval Poslaneckou
sněmovnu o opatřeních, která vláda provedla, provádí anebo hodlá provést podle bodů III. - V.
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