Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních
(Sněmovní tisk 931)
Poslanců Heleny Langšádlové , Jaroslavy Wenigerová, Jaromíra Drábka, Jana
Čechlovského a Romana Sklenáka
V § 467 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které zní:
„(2) Ve věcech péče soudu o nezletilé rozhodne soud bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 6 měsíců od zahájení řízení. Ve věcech podle § 462 písm. a), f) a g) rozhodne soud
do 30 dní od zahájení řízení.
(3) Řízení je možno prodloužit jen tehdy, nebylo-li z vážných důvodů a objektivních příčin
možné v této době skončit důkazní řízení ve věci samé.“
Odůvodnění:
Vládní návrh zákona nestanoví žádné lhůty pro vydání meritorního rozhodnutí ve věcech péče
soudu o nezletilé, ačkoli taková úprava je standardní ve většině vyspělých evropských států,
včetně států historicky a právně blízkých České republice. Povinnost rychlého projednání věci
vyplývá též z čl. 7 (Evropské) Úmluvy o výkonu práv dětí (č. 54/2001 Sb. m. s.). Jako příklad
je možné zmínit, že občanský soudní řád ve znění platném ve Slovenské republice stanovuje
v § 176 (péče soudu o nezletilé), že „ak zákon neustanovuje inak, vo veciach starostlivosti
súdu o maloletých rozhodne súd bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich mesiacov odo
dňa začatia konania; vo veciach s cudzím prvkom najneskôr do troch mesiacov odo dňa
začatia konania. Vo veciach určenia mena alebo priezviska maloletého dieťaťa a ustanovenia
poručníka maloletému dieťaťu rozhodne súd do 30 dní odo dňa začatia konania. Konanie
možno predĺžiť, len ak z vážnych dôvodov a z objektívnych príčin nemožno vykonať dôkazy.
Súd začne vykonávať úkony na vykonanie dôkazov bezodkladne po začatí konania. (odst. 3 cit.
ust.). Je žádoucí a odůvodněné přijmout obdobnou úpravu rovněž v České republice, neboť
zbytečné průtahy a odklady v rozhodování soudů, které se týká úpravy výchovy a dalších
podstatných záležitostí dítěte, může mít značně negativní až zničující vliv na harmonický
vývoj a psychiku dítěte, stejně jako na psychiku a právní jistotu rodičů.
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