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         „Já bych uvítal, abychom používali, řekněme, 
korektnější termín, abychom nehovořili o dětech, 
ale o mladistvých. Protože už jsme si snad 
vyjasnili i s paní poslankyní Šojdrovou, že žádné 
opuštěné děti, které by mohly být relokovány 
do České republiky, v Řecku nejsou, nicméně 
jsou tam mladiství bez doprovodu.“

Podle článku 1 Úmluvy o právech dítěte, kterou ČR přijala a je jí vázána, se 
dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle 
právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 

K 30. dubnu 2020 bylo v řeckých táborech 5099 dětí bez dospělého 
doprovodu, z toho 92.9 % chlapců, 7.1% dívek a 8.6 % jich bylo mladších  
14cti let. Informace o počtu nedoprovázených dětí každý měsíc aktualizuje 
Centrum E.K.K.A.

Na existenci bezprizorních uprchlických dětí a jejich 
potřebu k relokaci upozorňuje Řecká vláda, dále také...
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Úmluva o právech dítěte nezná výraz „mladistvý“  
a ani nedává starším dětem nějakou nižší úroveň práva
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         „Já jsem reagoval na dopis pana ministra 
vnitra [řeckého], který mě vyzval svého času, 
abychom jako Česká republika převzali část 
těchto mladistvých bez doprovodu tím, že jsem ho 
požádal o seznam konkrétních 40 mladistvých 
tak, aby Česká republika mohla případně 
provést bezpečnostní prověrky. Řecká strana 
po dlouhé době sdělila, že žádný takovýto seznam 
poslat nemůže a náš zastupitelský úřad, který se 
tomu intenzivně věnoval, informoval Ministerstvo 
vnitra a zahraničních věcí o tom, že k té relokaci 
přicházejí v úvahu náctiletí, spíše řekněme, 
v tom věku velmi blízko 18 let, chlapci 
původem z Afghánistánu a Pákistánu.“

Proces přijetí nezletilých dětí bez rodičů v hostitelské zemi je složitý a musí 
obsahovat řadu záruk specifických pro ochranu dětí, např. proceduru 
zjištění nejlepšího zájmu dítěte, zjištění případné existence rodinných vazeb, 
respektování zájmu a názoru dítěte, záruky ze strany orgánů péče o děti, 
zdravotní prohlídky a samozřejmě také bezpečnostní prohlídky, atd. 

Je tedy nesmyslem žádat nějaký seznam bez uvedených kroků, zvláště 
v případě země typu ČR, o které děti pravděpodobně nikdy neslyšely. 

Více v dokumentech
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Ke zdárnému přijetí je nutné politické zadání 
a pak musí přijít ke slovu experti dotčených  
ministerstev ČR a Řecka.
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        „…nejsem připraven v tom dále pokračovat, 
protože vozit do České republiky sedmnáctileté 
Afghánce a Pákistánce podle mě nenaplňuje to,  
co jste měl i vy v úmyslu, to znamená pomoci 
a zlepšit život opuštěným malým dětem. Toto 
své tvrzení opírám i o oficiální statistiky Úřadu 
Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a dalších 
autorit.“

Předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová, společně 
s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim a předsedou 
Evropské rady Charlesem Michelem v březnu tohoto roku Řecko navštívili  
a vyzvali členské státy k solidaritě s dětskými uprchlíky. Evropská komise 
krátce poté oznámila plán na přemístění 1600 dětí bez rodičů do bezpečí 
– do jiných členských států EU. Komise se snaží přesvědčit další vlády, aby
přijaly děti bez doprovodu.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je jednou 
z mezinárodních agentur, která pomáhá přímo na místě řeckým  
orgánům při identifikaci dětí bez doprovodu vhodných k relokaci  
a označila relokace dětí z řeckých táborů za „humánní, konkrétní 
demonstraci evropské solidarity“. Tyto organizace v oficiálních 
dokumentech a veřejných diskusích upozorňují na to, že adolescenti  
(14-18 let) tvoří většinu nedoprovázených dětí a jejich potřeby  
na ochranu a nejlepší zájem nejsou naplněny, někteří jsou  
v uprchlických táborech již několik let a z hlediska bezpečnosti  
patří k těm nejohroženějším skupinám. 
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        „Pokud se týká té poslední iniciativy, kdy státy 
jako je Německo - vy jste jmenoval Německo, 
Lucembursko a Švýcarsko - přebírají nezletilé, 
tak jsou to nezletilí, kteří mají v té dané zemi 
nějakou rodinnou vazbu. To nejsou bezprizorní 
jedinci, ale oni jsou přiváženi do těch zemí v rámci, 
řekněme, širšího slučování rodin. Ale to v České 
republice vzhledem k tomu, že tady žádné rodiny 
nemají, v úvahu nepřichází.“
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Pro relokaci do SRN, Lucemburska a Švýcarska nebylo problémem vybrat děti  
ve věku 15 let a mladší. 

V Německu podle sdělení německé Charity, která koordinuje  
ubytování relokovaných dětí v Německu, většina  
ze 47 relokovaných dětí do SRN byla ve věku 14 let a mladší,  
znich  18 dětí má příbuzné v Německu.

V Lucembursku, dle sdělení lucemburského Ministerstva zahraničí a evropských 
záležitostí ze dne 29. 5. 2020, bylo všech relokovaných 12 dětí z Řecka ve věku  
11-15 let, 2 děti byly starší než 14 a žádné z  nemělo rodinné vazby  
v Lucembursku.

Švýcarsko naopak šlo cestou relokace dětí, které již nějaké rodinné vazby  
v zemi měli, 23 relokovaných dětí bylo ve věku 10-17 let, 18 chlapců, 5 dívek.

Mezi země, které se zavázaly přijmout nedoprovázené děti  
i Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Finsko, Německo,  
Irsko, Portugalsko, Lucembursko, Litva, Slovinsko a Švýcarsko.
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