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Žádost o poskytnutí informací týkající se pěstounské péče

Dne 03.02.2019 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 požadovala 
poskytnutí následujících informací:
,,1) Kolik osob je (bylo) u Vašeho Krajského úřadu evidováno pro výkon pěstounské péče na 
přechodnou dobu k 1.1.2007, 1.1.2009, 1.1.2013, 1.1.2015, 1.1.2017, 1.1.2018 a 1.1.2019?
2) Kolik osob z výše uvedeného má k datu zpracování žádosti svěřeno dítě do pěstounské péče na 
přechodnou dobu?
3) Kolik osob je (bylo) u Vašeho KÚ evidováno pro výkon pěstounské péče (tedy dlouhodobé 
pěstounské péče) k 1.1.2013, 1.1.2014, 1.1.2015, 1.1.2016, 1.1.2017, 1.1.2018 a 1.1.2019?
4) Kolik z těchto osob má k datu zpracování žádosti dítě svěřeno do pěstounské péče (dlouhodobé) 
a kolik na svěření dítěte čeká (jinak řečeno, kolik je evidováno pěstounů, kteří teprve na svěření dítěte 
do dlouhodobé pěstounské péče čekají)?
5) Kolik osob má dítě v příbuzenské (dlouhodobé) pěstounské péči – lze-li tento údaj poskytnout?“.

K Vaší žádosti sdělujeme následující: 

Ad 1) 
Statistiky jsou vedeny k 31.12. předcházejícího roku, proto níže uvedené údaje jsou z 31.12. 
předcházejícího roku. Počet osob nevypovídá o počtu rodin vykonávajících pěstounskou péči 
na přechodnou dobu. Např. k 1.1.2019 (tj. k 31.12.2018) je vedeno 40 osob.
K 1.1.2017…..0
K 1.1.2009…..0
K 1.1.2013…..0
K 1.1.2015…..20 osob
K 1.1.2017…..31 osob
K 1.1.2018…..34 osob
K 1.1.2019…..40 osob

Ad 2) 
K 12.2.2019  z 22 rodin vedených v evidenci Krajského úřadu Karlovarského kraje:
- v péči dítě 16 rodin, tj. 28 osob
- přerušeno vedení v evidenci 3 rodiny, tj. 6 osob
- čeká na dítě 3 rodiny, tj. 6 osob, kdy jedna rodina bude dítě přebírat dne 13.2.2019

Ad 3) 
Není vedena evidence osob, které vykonávají pěstounskou péči, tj. jakmile je žadatel uspokojen (tj. je 
mu svěřeno dítě do péče) je na základě pravomocného rozsudku vyřazen z evidence žadatelů, 
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vhodných stát se pěstouny (viz ustanovení § 24c, odst. 1, písm. b), bod 1, zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). 

Doložit tedy lze kolik žadatelů bylo zařazeno v jednotlivých letech.
V průběhu roku 2012 (tj. k 31.12.2012, 1.1.2013) bylo zařazeno – 3 pěstounské rodiny (4 osoby)
V průběhu roku 2013 (tj. k 31.12.2013, 1.1.2014) bylo zařazeno - 6 pěstounských rodin (11 osob)
V průběhu roku 2014 (tj. k 31.12.2014, 1.1.2015) bylo zařazeno - 3 pěstounské rodiny (počet osob 6)
V průběhu roku 2015 (tj. k 31.12.2015, 1.1.2016) bylo zařazeno - 7 pěstounských rodin (počet osob 9)
V průběhu roku 2016 (tj. k 31.12.2016, 1.1.2017) bylo zařazeno - 11 pěstounských rodin (počet osob 
18 osob)
V průběhu roku 2017 (tj. k 31.12.2017, 1.1.2018) bylo zařazeno - 5 pěstounských rodin (7 osob)
V průběhu roku 2018 (tj. k 31.12.2018, 1.1.2019) bylo zařazeno - 6 pěstounských rodin (8 osob)

Ad 4)
Karlovarský kraj se potýká s nedostatkem dlouhodobých pěstounů. Proto, jakmile jsou dlouhodobí 
pěstouni zařazeni do evidence, jsou téměř okamžitě vytipováni jako vhodní budoucí pěstouni pro dítě 
vedené v evidenci kraje. V současné době má Krajský úřad Karlovarského kraje v evidenci jednoho 
žadatele, u kterého je z osobních důvodů přerušeno zprostředkování. 

Ad 5) 
Vzhledem k tomu, že příbuzenská pěstounská péče není zprostředkována Krajským úřadem 
Karlovarského kraje, tyto údaje nevedeme. Tyto údaje jsou vedeny Ministerstvem práce a sociálních 
věcí v rámci statistických výkazu o výkonu sociálně-právní ochrany dětí (případně ve statistické 
ročence Ministerstva práce a sociálních věcí dostupné na jejich webových stránkách). Nepříbuzenští 
pěstouni tvoří necelých 20 % z celkového počtu pěstounů, cca 640 osob.

    




