Ing. Peter Šebo, V Prokopě 1349/89, 250 88 Čelákovice, Česká republika
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava 1
Slovenská republika

Vo veci návratu maloletých detí do krajiny ich obvyklého pobytu podľa
Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov
detí.

MALOLETÉ DETI:
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia: Praha, Česká republika,
Trvalý pobyt: Česká republika
Štátna príslušnosť: Česká republika/Slovenská republika
Miesto obvyklého pobytu pred premiestnením: Česká republika
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Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia: Česká republika,
Trvalý pobyt: Česká republika
Štátna príslušnosť: Česká republika/Slovenská republika
Miesto obvyklého pobytu pred premiestnením: Česká republika

RODIČIA:
Otec:
Meno a priezvisko: Ing. Peter Šebo
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt: Česká republika
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Miesto obvyklého pobytu pred premiestnením dieťaťa: Česká republika
E-mail:
Telefón:

Matka:
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia: Česká republika,
Trvalý pobyt: Česká republika
Štátna príslušnosť: Česká republika/Slovenská republika
Miesto obvyklého pobytu pred premiestnením dieťaťa: Česká republika
Miesto súčasného pobytu: Slovenská republika
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Návrh na zahájenie konania.
I.
S matkou maloletých detí som uzavrel manželstvo dňa 4.7.1998 na Okresnom úrade
v Piešťanoch. Od roku 1996 sme žili v Českej republike, od 17.12.1999 v
Čelákoviciach, XX (11 rokov). V tomto našom bydlisku sa nám narodili aj naše dve
deti, maloletý XX, nar. XX a maloletý XX, nar. XX. Náš rodinný život bol spokojný
až do doby, keď manželka podľahla zotrvalému nátlaku svojeho otca na rozbitie našej
rodiny a dňa 6.8.2008 podala návrh na rozvod našeho manželstva a úpravu výchovy a
výživy našich maloletých detí. Súdne konanie o rozvode našeho manželstva vedie
Okresný súd Praha – východ so sídlom Na Poříčí 1044/20, 112 97 Praha 1, Česká
republika. Toto konane však neprebieha, pretože podľa českej právnej úpravy musí
byť najprv právomocne rozhodnuté o úprave výchovy našich detí po rozvode.
Súdne konanie na úpravu výchovy našich detí vedie Okresný súd Praha – východ so
sídlom Na Poříčí 1044/20, 112 97 Praha 1, Česká republika pod sp. zn. 30 Nc
255/2008.
Dôkaz:
-

kópia oznámenia o uzavretí manželstva v prílohe č. 1
kópia rodných listov maloletých detí v prílohách č. 2 a č. 3
kópia nájomnej zmluvy bytu v Čelákoviciach v prílohe č. 4
kópia Návrhu matky k úprave pomerov maloletých detí a návrh na rozvod
v prílohe č. 5
fotografie z rodinného života v prílohe č. 6

II.
V máji 2010 matka svojvoľne a bezdôvodne opustila našu spoločnú domácnosť a
bydlisko v Čelákoviciach a bez môjho vedomia a súhlasu deti previezla do Uherského
Brodu v Českej republike, kde sa zdržiavala v byte na adrese XX v byte, ktorý jej
prenajal jej otec XX, bytom XX, Slovenská republika. Pritom bez môjho súhlasu
premiestnila podstatnú časť vybavenia našeho bytu a v tejto súvislosti je Mestským
úradom v Čelákoviciach vedené správne konanie o obnovení pokojného stavu pod sp.
zn. OZ5/1/2010. Ten istý úrad vedie aj správne konanie o uložení výchovných
opatrení podľa zákona o rodine a to napomenutie matky pre narušovanie riadnej
výchovy našich detí a stanovenie dohľadu nad nimi.
Okresný súd Praha – východ dodatočne vydal predbežné opatrenia o predaní našich
detí do strostlivosti matky a úrave mojeho styku s nimi. Tieto predbežné opatrenia v
žiadnom prípade neupravujú nejaké výlučné právo matky na starostlivosť o naše deti
a ani mňa nezbavujú mojeho práva na starostlivosť o naše deti.
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Dôkaz:
-

-

kópia Protokolu spísaného na MÚ v Uherském Brodě dňa 17.5.2010
prekazujúca nájomný vzťah XX k bytu na adrese XX, Uherský Brod, ktorý
tento byt prenajal matke, v prílohe č. 7
kópia uznesenia Krajského súdu v Prahe č.j. 28 Co 348/2010-M235 zo dňa
30.7.2010 o odovzdaní maloletých detí do starostlivosti matky v prílohe č. 8
kópia uznesenia Krajského súdu v Prahe č.j. 28 Co 349/2010-M245 zo dňa
30.7.2010 o úprave mojeho styku s maloletými deťmi v prílohe č. 9
kópia listiny o zahájení správneho konania o obnovení pokojného stavu v
prílohe č. 10
kópia listiny o zahájení správneho konania o uložení výchovných opatrení
matke v prílohách č. 11 a 12

III.
Návrhom zo ňa 11.10.2010 sa matka domáha, aby Okresný súd Praha – východ
nariadil predbežné opatrenie, podľa ktorého má dochádzať k predaniu našich
maloletých detí k víkendovému styku pred vchodom domu č.p. XX v Slovenskej
republike. V tomto svojom návrhu matka uviedla, že sa rozhodla vrátiť do miesta
svojeho pôvodného bydliska na Slovensku. Súdu predložila Zmluvu o užívaní bytu č.
XX v Sovenskej republike, ktorú uzavrela so svojim otcom XX, bytom na tej istej
adrese a so svojou matkou XX, bytom na tej istej adrese a to na dobu od 8.10.2010 do
8.10.2016. Túto zmluvu moja manželka uzavrela protiprávne bez môjho súhlasu,
pretože sa jedná o podstatnú vec v záležitostiach našej rodiny, v ktorej nemôže jednať
samostatne alebo ma zastupovať.
Dôkaz:
-

kópia návrhu matky na vydanie predbežného opatrenia zo ňa 8.10.2010
v prílohe č. 13
kópia zmluvy o užívaní bytu v XX uzavretá medzi XX, XX a XX v prílohe č.
14

IV.
Premiestnenie našich detí matkou do Slovenskej republiky, teda mimo krajinu ich
obvyklého pobytu je protiprávne, pretože tým bolo porušené moje právo starostlivosti
o naše deti. Moje právo starostlivosti o dieťa pre účely Dohovoru o
občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí zahrňuje okrem iného
právo určiť miesto obvyklého bydliska dieťaťa. Toto moje právo matka našich detí
celkom ignoruje a svoje predstavy o mieste pobytu našich detí rieši zásadne svojvoľne
bez civilizovaného dohovoru so mnou alebo bez predchádzajúceho rozhodnutia súdu
pri nezhode rodičov.
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Týmto spôsobom už premiestnila naše deti z našej spoločnej domácnosti
v Čelákoviciach, kde deti žili spokojne od narodenia, do Uherského Brodu. Na
protiprávnosti jej svojvoľného postupu nič nemení ani skutočnosť, že súd dodatočne
predbežným opatrením určil „predanie detí“ do jej starostlivosti a tým jej svojvôľu
schválil a tiež svojvoľne a protiprávne matka naše deti premiestnila teraz aj mimo
krajinu ich obvyklého pobytu, teda z Českej republiky do Slovenkej republiky, s čím
som ja nesúhlasil a núhlasím.
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že miestom a krajinou obvyklého pobytu
našich detí sa musí chápať Česká republika. Bydlisko našich detí v Čelákoviciach
v Českej republike trvalo od narodenia našich detí do 11.5.2010 resp. do 8.10.2010,
kedy ich matka premiestnila do Slovenskej republiky.
Matka tiež slobodne uzavrela našu nájomnú zmluvu na byt v Čelákoviciach. Týmto
spôsobom je dokázaný úmysel matky zotrvať v Českej republike s tendenciou tu i
naďalej zostať, a to v mieste našej donedávna spoločnej domácnosti v Čelákoviciach.
Pobyt matky aj našich detí v Čelákoviciach vykazoval všetky znaky trvalosti, naše
deti mali a stále majú k tomuto miestu väzby, matka uzavrela nájomnú zmluvu
dlhšieho charakteru, naše deti tu mali a stále majú priateľské väzby, detskú lekárku,
starší syn tu chodil do škôlky a stále má možnosť túto škôlku navštevovať,
navštevoval tu záujmové krúžky a podobne. Počas telefonického rozhovoru matky
s pracovníčko OSPOD dňa 30.9.2009 matka výslovne deklarovala, že deti „…v
bydlišti v Čelákovicích mají svůj domov, své zázemí, děti tu mají kamarády, ona
přátele…“.
Po tom, čo matka opustila našu spoločnú domácnosť a bez mojeho vedomia a súhlasu
premiestnila naše deti do Uherského Brodu, deklarovala, že nové bydlisko
v Uherském Brodě je tým pravým konečným riešením, deti sa tu cítia veľmi dobre,
boli registrované u lekárky, v knižnici, starší syn začal chodiť do materskej škôlky a
jazdí na výlety. Aj z týchto skutočností je preto treba usudzovať, že matka
prejavovala úmysel zotrvať s našimi deťmi v Uherském Brodě na území Českej
republiky a vytvoriť im ďalšie „obvyklé bydlisko“ v Českej republike s tendenciou aj
naďalej sa v tomto mieste zdržiavať. Rovnaká skutočnosť bola deklarovaná
príslušnými českými orgánmi.
Dôkaz:
-

kópia nájomnej zmluvy bytu v Čelákoviciach v prílohe č. 4
kópia správy OSPOD Brandýs nad Labem – Stará Boleslav zo dňa 12.10.2010
s postojom matky, kde deklaruje zotrvať v ČR, Čelákoviciach v prílohe č. 15
kópia Protokolu o sociálnom šetrení v Uherském Brodě zo dňa 18.5.2010,
v byte na adrese Strojařů 1613 v prílohe č. 16
kópia správy MÚ Uherský Brod zaslaná okresnému súdu dňa 18.5.2010
v prílohe č. 17
kópia protokolu spísaného s matkou na OSPOD Uheský Brod dňa 27.5.2010
v prílohe č. 18

V.
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Cieľom Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí je
zabezpečiť okamžitý návrat detí, ktoré boli neoprávnene premiestnené do niektorého
zmluvného štátu alebo sú v ňom zadržiavané. Zmluvnými štátmi tohoto dohovoru sú aj
Česká republika a Sovenská republika. Podľa čl. 2 Dohovoru zmluvné štáty prijmú
všetky primerané opatrenia na zabezpečenie cieľov dohovoru na svojom území. Na tento účel
použijú konania, ktoré zabezpečia čo najrýchlejšie skončenie veci.

Podľa čl. 3 Dohovoru sa premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa považuje za
neoprávnené, ak je porušením opatrovníckeho práva, ktoré nadobudla osoba podľa právneho
poriadku štátu, na ktorého území malo dieťa svoj obvyklý pobyt bezprostredne pred
premiestnením alebo zadržaním. Podľa čl. 5 Dohovoru na účely tohto dohovoru
"opatrovnícke právo" zahŕňa práva týkajúce sa starostlivosti o osobu dieťaťa a najmä právo
určiť miesto jeho pobytu. Moje právo týkajúce sa starostlivosti o osoby našich detí a právo
určiť miesto ich pobytu je okrem iného zaručené aj v Listine základných práv a slobôd, ktorá
je súčasťou ústavného poriadku Českej republiky a súčasťou ústavy Slovenskej republiky a to
znamená, že starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov. V tomto smere znovu
zdôrazňujem, že doterajšie predbežné opatrenia českých úradov v žiadnom prípade
neobmedzujú citované moje ústavou zaručené základné právo na starostlivosť o moje deti a
matku nijako neoprávňujú k svojvoľnému premiestňovaniu našich detí bez môjho súhlasu.
Významnou skutočnosťou pre posudzovanie tejto veci sú aj doterajšie vzťahy medzi našimi
deťmi a mnou. Napriek zotrvalým protiprávnym excesom matky, ktoré sú podporované
českými štátnymi štruktúrami (!), sú vzťahy našich detí ku mne veľmi dobré. Tieto
skutočnosti dokladám fotodokumentáciou a videozáznamami.

Dôkaz:
-

fotodokumentácia z obdobia po 11.5.2010 v prílohe č. 19 na nosiči DVD
videozáznamy v prílohe č. 20 na nosiči DVD

VI.
Navrhujem preto, aby Okresný súd Bratislava I vydal toto rozhodnutie:
nariaďuje sa návrat maloletých XX, nar. XX a XX, nar. XX do miesta ich obvyklého
bydliska v Českej republike, a to do troch dní od od nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia.

Ing. Peter Šebo

Čelákovice, 29.10.2010
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