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Žádost o poskytnutí informací týkající se pěstounské péče 

 

Dne 22.11.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požadoval  

o poskytnutí následujících informací: 

,,1) Kolik žadatelů o pěstounskou péči a osvojení bylo evidováno v letech 2018, 2017, 2016, 2015  

a 2014 v rozdělení podle jednotlivých forem NRP (pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou 

dobu, osvojení)? 

2) Kolika žadatelům bylo v každém jednotlivém roce od roku 2014 do roku 2018 zprostředkována 

pěstounská péče a osvojení, opět v rozdělení podle jednotlivých forem NPR? 

3) Jaká je průměrná délka procesu zprostředkování od podání žádosti o zprostředkování na obecním 

úřadu obce s rozšířenou působností? 

4) Dá se vytvořit ,,profil“ žadatele o pěstounskou péči? Motivace, vzdělání, počet dětí v současné 

domácnosti, socioekonomická situace, atd.? 

5) Kam (do jakého kraje, popř. ORP) jsou děti nejčastěji umisťovány při zprostředkování pěstounské 

péče, popř. osvojení? 

6) Kolik dětí s trvalým pobytem na území Karlovarského kraje bylo od roku 2013 svěřeno  

do pěstounské péče na přechodnou dobu? 

7) Jaká je průměrná délka pobytu dítěte v pěstounské péči na přechodnou dobu v Karlovarském kraji? 

8) Do jaké formy péče jsou svěřovány děti  pěstounské péče na přechodnou dobu (zpět do biologické 

rodiny, osvojení, pěstounská péče, ústavní zařízení). 

9) Kolik dětí je aktuálně v evidenci dětí, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči? 

Prosím o rozdělení ve věku do 3 let, od 3, od 1-6 let, od 6, 1-10 let, starší 10 let. 

10) Jaké jsou nejčastější důvody umístění dítěte do náhradní rodinné péče?“. 

 

K žádosti sdělujeme: 

 

Ad 1)  

Počet žádostí v požadovaných letech s přihlédnutím k jednotlivým formám náhradní rodinné péče je 

uveden v  tabulce níže. Je nutné upozornit, že nebylo vyhověno všem žádostem o zařazení do evidence 

krajského úřadu, dále byly některé žádosti přerušeny, některé žádosti byly řešeny na přelomu roku 

apod. Počet žádostí tak v žádném případě nekoresponduje s počtem skutečně zařazených osob.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 (zatím) 

Žadatelé o osvojení 13 15 11 14 8 

Žadatelé o pěstounskou péči 6 13 12 4 7 

Žadatelé o pěstounskou péči 

s výhledem na osvojení 

3 2 0 0 1 

Žadatelé o pěstounskou péči na 

přechodnou dobu 

19 15 7 6 2 
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Ad 2)  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí nevede evidenci zprostředkování žadatelům 

v jednotlivých letech, nemá tedy tento údaj k dispozici.  

 

Ad 3)  

Tento údaj Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí nesleduje, tudíž ho nemá  

k dispozici. Obecně lze říci, že doba od podání žádosti do vydání rozhodnutí (až již kladného  

či zamítavého) činí 1 rok (max. lhůta doporučená Ministerstva práce a sociálních věcí).  Každá žádost 

je však posuzována individuálně, a mohou nastat okolnosti, pro které se vydání rozhodnutí v této lhůtě 

nepodaří.  

 

Ad 4)  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí nemá tyto údaje k dispozici. 

 

Ad 5)  

Statistické údaje z této oblasti vede Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí od roku 

2015. Obecně jsou děti z Karlovarského kraje v rámci zprostředkování pěstounské péče nejčastěji 

svěřovány opět pěstounům z Karlovarského kraje. Jedná se o trend, který má vzrůstající tendenci:   

 

V roce 2015 bylo do pěstounské péče v Karlovarském kraji umístěno 8 z celkového počtu 15 dětí, 

kterým byla v tomto roce pěstounská péče zprostředkována. V procentuálním vyjádření se jedná o 

53,33 %. V roce 2016 se jednalo o 13 dětí z celkového počtu 27, což je 48,15 %. V roce 2017 bylo 

z 12 dětí celkem svěřeno do pěstounské péče v Karlovarském kraji dětí 9, což je 75,00 %. Rok 2018 

zatím není možné ze statistického hlediska ještě ukončit, nicméně k dnešnímu dni činí počet dětí, 

kterým byla zprostředkována pěstounská péče 17, přičemž 13 dětí bylo svěřeno pěstounům 

z Karlovarského kraje. Jedná se o 76,47 %. 

 

V ostatních případech jsou děti obvykle svěřovány alespoň do krajů sousedících s Karlovarským 

krajem, případně do krajů z  Karlovarského kraje dobře dostupných, vždy záleží na individuálním 

vyhodnocení situace dítěte, viz následující tabulka.  

 

 2015 2016 2017 2018 

Karlovarský kraj 8 13 9 13 

Plzeňský kraj 2 2 1 2 

Ústecký kraj 0 3 0 0 

Středočeský kraj 0 0 1 0 

Hlavní město 

Praha 

3 1 0 0 

Jihočeský kraj 1 4 0 2 

Kraj Vysočina 1 1 0 0 

Královéhradecký 

kraj 

1 2 0 0 

Pardubický kraj 0 1 0 0 

Zlínský kraj 0 0 1 0 

 
Osvojení ze své podstaty nevyžaduje tak striktní snahu o zachování místních vazeb, přesto i v tomto 

případě se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží umisťovat děti zejména v Karlovarském kraji, 

případně v krajích blízkých.  
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 2015 2016 2017 2018 

Karlovarský kraj 11 9 5 6 

Plzeňský kraj 0 1 0 0 

Ústecký kraj 0 0 0 0 

Středočeský kraj 1 6 1 1 

Hlavní město 

Praha 

1 6 1 0 

Jihočeský kraj 1 2 1 0 

Kraj Vysočina 2 1 1 0 

Královéhradecký 

kraj 

0 0 0 0 

Pardubický kraj 0 0 0 0 

Zlínský kraj 0 0 0 0 

Moravskoslezský 

kraj 

0 1 0 0 

Jihomoravský 

kraj 

1 0 0 0 

 

Ad 6)  

Údaje o umístění dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu eviduje Krajský úřad Karlovarského 

kraje, odbor sociálních věcí od roku 2014. Počty umístěných dětí v jednotlivých letech jsou uvedeny 

v tabulce níže.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

(zatím) 

Celkem 

(zatím) 

Počet dětí 

v PPPD 

23 29 33 29 18 123 

 

Ad 7)  

Velmi obecně a velmi zjednodušeně lze říci, že průměrně zůstávají děti v pěstounské péči  

na přechodnou dobu v Karlovarském kraji 8 měsíců. Upozorňujeme však, že toto číslo je velmi 

zkreslené a s ohledem na individuální situaci každého dítěte (různá délka rozhodování soudu, různě 

dlouhý přechod, odlišný systém práce v jednotlivých krajích atd.), je jeho vypovídající hodnota 

mizivá.  

 

 2014 2015 2016 2017 Celkem 

(zatím) 

Průměrná 

délka pobytu 

dítěte v PPPD 

(v měsících) 

8 10 7 7 8 

 

Ad 8)  

Děti, které byly dříve umístěné v pěstounské péči na přechodnou dobu, přecházejí nejčastěji  

do osvojení, případně do zprostředkované pěstounské péče. Tabulka odráží zvyšující se počet dětí, 

které se vracejí také do biologické rodiny, ať již nukleární, případně širší. Do dětského domova bylo 

z pěstounské péče na přechodnou dobu umístěno pouze jedno dítě, přičemž se podařilo velmi záhy 

zprostředkovat následnou náhradní rodinnou péči. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

(zatím) 

Celkem 

(zatím) 

Rodiče 1 1 1 8  11 

Příbuzenská 

pěstounská péče 

2 2 2 5  11 

Péče jiné fyzické 

osoby – 

příbuzné, blízké 

+ nezprostř. PP 

os. blízké 

0 1 3 1 2 7 

Zprostředkovaná 

pěstounská péče  

8 9 10 5  32 

Osvojení 12 16 15 9 2 54 

Ústavní zařízení 0 0 1 v DD rok, 

násl. 

zprostř. PP 

0 0 1 

 

Ad 9)  

Aktuálně je v evidenci dětí Krajského úřadu Karlovarského kraje evidováno 254 dětí. V tomto počtu 

jsou však zahrnuty také děti, jejichž situace je již fakticky vyřešena a čeká se pouze na právní titul, na 

jehož základě bude možné tyto děti z evidence vyřadit. Fakticky tedy evidence zahrnuje 183 dětí, 

jejichž situaci je nutné řešit. Z tabulky níže zcela jednoznačně vyplývá, že v Karlovarském kraji je 

minimum dětí ve věku do 6 let, odebraných z biologických rodin. Převážná většina dětí v evidenci 

Krajského úřadu Karlovarského kraje je pak ve věku od 10 do 18 let. 

  

 Ročník 2015 

- 2018 

Ročník 2012 

- 2014 

Ročník 2008 

- 2011  

2010 - 2000 Celkem 

Počet dětí v 

evidenci 

8 10 31 134 183 

      

 

 

Ad 10)  

Z následující tabulky vyplývá, že nejčastějšími důvody pro odebrání dítěte z biologické rodiny jsou 

důvody sociální, zejména problémy rodičů v oblasti bydlení a financí. Nutno však podotknout, že tyto 

údaje mohou být zkreslené, neboť evidence dětí Krajského úřadu Karlovarského kraje prošla  

v nedávné době značnými úpravami a dosud nebylo možné ověřit aktuálnost dat.   

 

Důvod odebrání Počet výskytu v celkovém počtu 

0_obtíže rodiny v oblasti bydlení    133 

1_obtíže rodiny v oblasti financí      147 

2_potíže rodiny v oblasti výchovy dětí         67 

3_obtíže rodiny v oblasti vzdělávání dětí      34 

4_obtíže rodiny v oblasti zvládání základní péče o 

děti (hygiena, strava, apod.)       

20 

5_obtíže rodiny se zvládáním chování dětí + 

kriminalita u dětí                               

37 

6_potíže rodiny v oblasti zdraví dítěte, či 

rodičů                                              

9 

7_závislostní chování rodičů  20 

8_kriminalita rodičů 9 

9_domácí násilí (násilí v rodině)                     7 
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10_týrání, zanedbávání, zneužívání dítěte  6 

11_psychiatrické potíže rodičů                   6 

12_mentální postižení 

rodičů                                        

3 

13_závislostní chování dítěte                   4 

14_experimentování s NL u dítěte             11 

15_postižení dítěte                                 5 

16_psychiatrické onemocnění dítěte        1 

17_odmítnutí rodičem    16 

 

 

S pozdravem    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

 

 

 

 


