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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 84222/2018
spisový znak: KHEJ 82247/2018/kakr/3

datum: 22.06.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 18.06.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18.06.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Jaká je ve Vašem kraji průměrná čekací doba na adopci? Kolik žádostí o adopci samožadatelem v registrovaném partnerství
Váš krajský úřad/magistrát ke dnešnímu dni přijal? Kolika žádostem o adopci samožadatelem v registrovaném partnerství Váš
krajský úřad/magistrát ke dnešnímu dni již vyhověl? Může Váš krajský úřad/magistrát potvrdit či vyvrátit domněnku, že v oblasti
adopcí je v České republice preference osvojení jednoho dítěte, co nejmladšího, majoritního etnika, bez závažných zdravotních
komplikací?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

1)

V současné době je v Jihočeském kraji průměrná čekací doba na osvojení cca 2 roky. Tato doba je však proměnná
s ohledem na tolerance žadatelů o osvojení, ale i s ohledem na počet dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním
rodinném prostředí formou osvojení.

2)

a

3) V Jihočeském kraji jsme dosud neevidovali, ani neevidujeme žádost o osvojení samožadatelem v registrovaném

partnerství.

4)

Většina žadatelů o zprostředkování osvojení dítěte preferuje osvojení jednoho dítěte, nejútlejšího věku, majoritního etnika,
bez závažných zdravotních komplikací. Na druhou stranu je však nutné uvést, že si žádost o osvojení podávají i žadatelé,
kteří by přijali i dvojčata, dítě věkově starší (závisí na věku žadatelů), ale i jiného etnika.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -
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