Ústavní soud
Joštova 8
660 83 Brno

V Brně dne 10. 12. 2020

Stěžovatelky:

a) nezl. Kaira Smudková, nar. 14. 11. 2010,
b) Silvie Gogolicynová, nar. 15. 1. 1984,
obě bytem Budějovická 155, 382 32 Velešín

Zastoupeny:

Zuzanou Candigliota, advokátkou se sídlem Burešova 615/6, 602 00 Brno

Účastníci:

Okresní soud v Českém Krumlově, Linecká 284, 381 20 Český Krumlov
Krajský soud v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, 370 84 České
Budějovice

Vedlejší účastník:

Městský úřad v Kaplici, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Ústavní stížnost - blanketní
-

proti usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 26. 11. 2020, č. j. 0 Nc
14/2020-6, a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 12.
2020, č. j. 6 Co 1398/2020-45

Přílohy:
-

Plná moc – sken
Usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 26. 11. 2020, č. j. 0 Nc 14/2020-6
Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 12. 2020, č. j. 6 Co 1398/2020-45

I. Úvod
Stěžovatelky (matka a její nezletilá dcera) se touto ústavní stížností domáhají ochrany svých základních
práv a svobod, k jejichž porušení došlo vydáním předběžného opatření a pokusy o jejich výkon, což
představovalo extrémní a zcela nepřiměřený zásah do práv obou stěžovatelek na ochranu soukromého
a rodinného života, na zachování lidské důstojnosti, do práva nezletilé na participaci v řízení a na to, aby
bylo jednáno v jejím zájmu, a do práva matky na svobodu myšlení a svědomí.
Ústavní stížnost směřuje v plném rozsahu proti usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne
26. 11. 2020, č. j. 0 Nc 14/2020-6, a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2.
12. 2020, č. j. 6 Co 1398/2020-45.
Stížnost bude o podrobnou argumentaci doplněna do týdne.

II. Přípustnost ústavní stížnosti a lhůta pro její podání
K přípustnosti ústavní stížnosti stěžovatelka uvádí, že vyčerpala všechny zákonné prostředky, které jí
zákon k ochraně práv poskytuje. Usnesení odvolacího soudu obsahuje poučení, že dovolání není
přípustné, a k doručení tohoto usnesení došlo dne 7. 12. 2020, tudíž je stížnost podávána ve stanovené
dvouměsíční lhůtě.

III. Žádost o anonymizaci
Stěžovatelky si dovolují požádat o anonymizaci osobních údajů ve zveřejněném rozhodnutí Ústavního
soudu, a to z důvodu ochrany soukromí nezletilé.

IV. Návrh
Stěžovatelka navrhuje, aby Ústavní soud vydal toto rozhodnutí:
I.

II.

Usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 26. 11. 2020, č. j. 0 Nc 14/2020-6, a
usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 12. 2020, č. j. 6 Co 1398/2020-45,
bylo porušeno základní právo nezletilé stěžovatelky dle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte,
podle nějž nejlepší zájem dítěte musí být předním hlediskem rozhodování, a právo nezletilé
stěžovatelky dle čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, které jí zaručuje právo na participaci na řízení,
dále bylo porušeno právo obou stěžovatelek dle čl. 10 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a
svobod, podle které má každý právo na zachování důstojnosti a na ochranu soukromého a
rodinného života, a také bylo porušeno právo stěžovatelky, matky nezletilé, na svobodu myšlení
a svědomí dle čl. 15 Listiny základních práv a svobod.
Tato rozhodnutí se proto ruší.

nezl. Kaira Smudková, Silvie Gogolicynová
zastoupeny
Zuzanou Candigliota, advokátkou
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