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Yážený pane ministře,

s velkým znepokojením sleduji v poslední době stále intenzivnější příkoří, které se stává

českým státním občanům na území Norského království, jehož instituce Barnevernet odebírá

rodičům (zejména těm s jinýnr státním občanstvím než norským) jejich děti na základě

mnohdy nepodložených či zcela smyšlených důkazů.

Jako jeden z mnoha mediálně známých případů lze uvést odebrání dětí z péče paní Evy

Michalákové pro údajné sexuální zneužívání a bití dětí. Přestože žádné z těchto tvrzení nebylo

nikdo prokázáno, nemůže se paní Michaláková se svými dětmi stýkat. Ve vztahu k jednomu ze

synů pak bylo dokonce rozhodnuto o jeho poslání k adopci, přestože norská vláda dříve

opakovaně konstatovala, že adopce nepřichází v úvahu.

Norský systém odebírání dětí, proti kterému se konají protestní akce v l9 zemích po celém

světě, pokládám za neslučitelný s právním státem. Jako poslanec Evropského parlamentu

jsem se proto minulý rok v lednu účastnil jednání s Barnevernetem přímo v Norsku. Jednání

však nepřineslo žádný viditelnější výsledek. Bohužel zatím selhávají i standardní diplomatické

cesty na úrovni velvyslanectví,

Dovoluji si Vám tedy, pane ministře, navrhnout možnost sjednat mezinárodní smlouvu

s Norským královstvím, která by pomohla vrátit děti odebrané rodičŮm s Českým státním

občanstvím zpět do České republiky. Hrubý návrh toho, jak by mohla takováto mezinárodní

smlouva vypadat, Vám pro ilustraci zasílám v příloze dopisu. Konzultoval jsem tuto věc

s velvyslancem Norska v Bruselu, který mi potvrdil, že vydání dětí na základě mezinárodní

smlouvy je s největší pravděpodobností jedinou šancl, jak může Eva Michaláková a dalŠí

rodiče s českým státním občanstvím získat své děti zpět.
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Jelikož by se jednalo o tzv. prezidentskou mezinárodní smlouvu ve smyslu čl. 49a Ústavy Čn,

oslovil jsem obdobným dopisem i prezidenta republiky, který by mohl na vládu sjednání

takovéto smlouvy přenést (čl, 63, odst, l, písm. b) Ústavy Čn). Ústavní praxe je však taková,

že Ministerstvo zahraničních věcí často koordinuje sjednávání mezinárodních smluv nejen

vládních a rezofiních (k čemuž je zmocněno obecným rozhodnutím prezidenta republiky č.

144/1993 Sb.), ale i mezinárodních smluv prezidentských, a to bez speciálního zmocnění.

Jsem přesvědčen, že děti patří rodičům, nikoliv státu. Dostanou-li se naši občané v zahraničí

nikoliv vlastní vinou pro problémů, měla by jim dle mého názoru Česká republika v maximální

možné míře pomoci. Jelikož téměř všechny standardní cesty k nápravě selhaly, zvažle prosím

pomoc našim občanům sjednáním mezinárodní smlouvy.

/l,u4
S pozdravem

lng. Petr Mach, Ph.D.

poslanec Evropského parlamentu
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