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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 7. 11. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. 10. 2022, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1. Kolik je u Vás v kraji pěstounů?  

2. Kolik je u Vás v kraji dětí v pěstounské péči? Kolik z těchto dětí je do věku 3 let?  

3. Je počet pěstounů pro děti do 3 let dostatečný, zejména pěstounů na přechodnou dobu?  

4. Jak se kraji daří vyhledávat pěstouny? Jak je kraj aktivně vyhledává?  

5. Jak probíhá příprava pěstounů? 

6. Spolupracujete i s jiným i kraji? Bývají děti mladší tří let umísťovány i mimo Váš kraj?  

7. Je Váš kraj zřizovatelem dětského domova pro děti do 3 let (bývalého kojeneckého ústavu)? 

8. Jak je financováno toto zařízení pro děti do 3 let?  

9. Je součástí tohoto (těchto) zařízení i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc?  

10. Kolik dětí je umístěno v zařízeních pro děti do 3 let věku? Jsou tam i děti starší 3 let? Případně kolik? 

11. Jak se kraj připravuje na transformaci zařízení pro děti do 3 let věku, popř. už transformace probíhá? 

Chystá Váš kraj nějakou metodiku? Spolupracuje v této oblasti s ministerstvy (ať už MZ, MPSV, MŠMT)?  

12. Jak ve Vašem kraji funguje prevence a pomoc ohroženým dětem a rodinám? 

13. Probíhá v současnosti za účelem prevence zřizování nových sociálních služeb, popř. jakých?  

14. Kde vidíte kritické body v souvislosti s rušením zařízení pro děti do tří let věku?  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

ad 1. Kolik je u Vás v kraji pěstounů? 

Krajský úřad eviduje údaje k 31. 12. 2021, kdy bylo ze statistických údajů napočítáno 666 osob 

vykonávajících náhradní rodinnou péči.  

ad 2. Kolik je u Vás v kraji dětí v pěstounské péči? Kolik z těchto dětí je do věku 3 let?  

Krajský úřad eviduje údaje k 31. 12. 2021, kdy bylo ze statistických údajů napočítáno 1 145 dětí.  

Informace o počtu dětí ve věku do 3 let povinný subjekt neshromažďuje, jedná se o vytváření nových 

informací, kdy povinnému subjektu nevzniká povinnost poskytovat informace v souladu s ustanovením 

§  2 odst. 4 zákona (vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti čj. KUJCK 140817/2022).  

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 7. 11. 2022  

Naše č. j.: KUJCK 140879/2022  

Sp. zn.: KHEJ 134078/2022/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 22. 11. 2022  
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ad 3. Je počet pěstounů pro děti do 3 let dostatečný, zejména pěstounů na přechodnou dobu?  

Není. 

ad 4. Jak se kraji daří vyhledávat pěstouny? Jak je kraj aktivně vyhledává? 

První otázka požaduje sdělení názoru povinného subjektu, kdy povinnému subjektu nevzniká povinnost 

poskytovat informace v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona (vydáno rozhodnutí o odmítnutí části 

žádosti čj. KUJCK 140817/2022). 

Kraj v souladu s § 19a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhledává vhodné pěstouny pro děti v evidenci z krajské evidence osob vhodných stát se 

pěstouny a z evidence ostatních krajů v rámci mezikrajové spolupráce. 

 ad 5. Jak probíhá příprava pěstounů? 

Příprava probíhá v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 

znění pozdějších předpisů.  

KP obsahuje tyto tematické okruhy: 

✓ sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem, jejich rodinného  

systému a sociálních kontaktů, 

✓ poznání a naplňování práv a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči, 

✓ osvojení si spolupráce s dalšími odborníky, 

✓ komunikace s dítětem a přístup k dítěti s vědomím jeho důstojnosti a lidských hodnot, 

✓ rozvoj schopností a zájmů dítěte, 

✓ uspokojení citových, vývojových, sociálních a vzdělávacích potřeb dítěte a péče o zdraví dítěte, 

✓ styk dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči a dalšími osobami blízkými, 

✓ práce s dětmi žijícími v rodině žadatele. 

Příprava fyzických osob vhodných stát se pěstounem poskytujícím pěstounskou péči na přechodnou 

dobu dále obsahuje: 

✓ dovednosti žadatelů potřebné pro spolupráci s rodinou dítěte, 

✓ proces předání dítěte, 

✓ obsah a forma pravidelného vyhodnocování situace dítěte. 

Příprava fyzických osob vhodných stát osvojitelem nebo pěstounem probíhá: 

a) individuální formou spočívající zejména v sebepoznání fyzických osob vhodných stát se 

osvojitelem nebo pěstounem v oblasti: 

✓ motivace k náhradní rodinné péči, 

✓ fungování rodinného systému, 

✓ mapování sociálních kontaktů, 

✓ očekávání od dítěte svěřeného do péče, a 

b) skupinovou formou spočívající zejména v osvojení znalostí a dovedností v oblasti: 

✓ náhradní rodinné péče a související právní úpravy, 

✓ vývoje a potřeb dítěte včetně specifických potřeb dítěte v náhradní rodinné péči, 

✓ práv dítěte včetně práv dítěte v náhradní rodinné péči a práva dítěte na udržování a rozvoj  

rodinných vazeb, 

✓ podpory dítěte při uplatňování jeho práva vyjádřit svůj názor a účastnit se rozhodování, která  

se ho týkají, 

✓ práv a povinností rodičů dítěte, 

✓ práv a povinností pěstounů. 

+ návštěva doma, pohovor s dětmi (dle věku dítěte, odvíjí se od schopností dítěte přijmout a zpracovat 

informace), účast dětí žijících v rodině na KP (od cca 4 let věku dítěte).  

Zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny, včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na 

přechodnou dobu, je součástí odborného posouzení pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče. 



Naše č. j.: KUJCK 140879/2022 Sp. zn.: KHEJ 134078/2022/kakr SO 
 

Stránka 3 z 3 
 

ad 6. Spolupracujete i s jiným i kraji? Bývají děti mladší tří let umísťovány i mimo Váš kraj?  

Ano. Ano. 

ad 7. Je Váš kraj zřizovatelem dětského domova pro děti do 3 let (bývalého kojeneckého ústavu)? 

Ne. 

ad 8. Jak je financováno toto zařízení pro děti do 3 let?  

 Viz odpověď v předchozím bodu. 

ad 9. Je součástí tohoto (těchto) zařízení i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc?  

Ne. 

ad 10. Kolik dětí je umístěno v zařízeních pro děti do 3 let věku? Jsou tam i děti starší 3 let? Případně kolik? 

Položená otázka požaduje informace o počtu dětí ve věku do 3 let – informace povinný subjekt 

neshromažďuje, jedná se o vytváření nových informací, kdy povinnému subjektu nevzniká povinnost 

poskytovat informace v souladu s ustanovením §2 odst. 4 zákona (vydáno rozhodnutí o odmítnutí části 

žádosti čj. KUJCK 140817/2022). 

ad 11. Jak se kraj připravuje na transformaci zařízení pro děti do 3 let věku, popř. už transformace probíhá? 

Chystá Váš kraj nějakou metodiku? Spolupracuje v této oblasti s ministerstvy (ať už MZ, MPSV, MŠMT)?  

Kraj není zřizovatelem zařízení pro děti do 3 let věku.  

Ne. Ne. 

ad 12. Jak ve Vašem kraji funguje prevence a pomoc ohroženým dětem a rodinám? 

Položená otázka požaduje sdělení názoru povinného subjektu, kdy povinnému subjektu nevzniká 

povinnost poskytovat informace v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona (vydáno rozhodnutí 

o odmítnutí části žádosti čj. KUJCK 140817/2022). 

ad 13. Probíhá v současnosti za účelem prevence zřizování nových sociálních služeb, popř. jakých?  

Jihočeský kraj schválil pro období 2022 – 2024 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území 

Jihočeského kraje, ve kterém definoval potřebnost sociálních služeb poskytujících služby pro rodiny 

s dětmi. Potřebnost je každoročně přehodnocena Akčním plánem, aktuálně pro rok 2023 došlo 

k navýšení základní sítě soc. služeb – pro ORP Tábor soc. služba odborné sociální poradenství, pro ORP 

Písek soc. služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a pro ORP Č. Krumlov soc. služba Domy 

na půl cesty. V daných případech se nemusí nutně jednat o nově vzniklé soc. služby, ale může dojít 

k rozšíření dostupnosti již stávajících poskytovatelů soc. služeb. 

Střednědobý plán rozvoje soc. služeb včetně jednotlivých Akčních plánů – viz: 

https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/?planovani-socialnich-sluzeb-jihocesky-kraj 

ad 14. Kde vidíte kritické body v souvislosti s rušením zařízení pro děti do tří let věku?  

Položená otázka požaduje sdělení názoru povinného subjektu, kdy povinnému subjektu nevzniká 

povinnost poskytovat informace v souladu s ustanovením §  2 odst. 4 zákona (vydáno rozhodnutí 

o odmítnutí části žádosti čj. KUJCK 140817/2022). 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 

- podepsáno elektronicky - 


