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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „zdejší krajský úřad“) obdržel dne 29. 12. 

2021 Vaši žádost o poskytnutí informací podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které požadujete poskytnutí 
těchto informací, jak vyplývá níže.  

K Vašim jednotlivým dotazům zdejší krajský úřad vždy doplnil níže uvedené údaje a požadované 
informace, dle Vašeho konkrétního požadavku, když uvádíte: 

Žádám tímto o poskytnutí následujících informací:  

1. Zda a jakým způsobem je posuzován zdravotní stav žadatelů-zájemců o náhradní rodinnou 
péči. 

2. Pokud je zdravotní stav posuzován na základě vyplnění určitého formuláře či dotazníku, prosím 
o zaslání vzorů těchto listin. 

Jako důvod podání žádosti, uvádím osobní potřebu. Prosím, aby mi žádané informace byly zaslány do mé 
datové schránky: 2vzntph  

Ve své žádosti jste uvedli, jak výše vyplývá, že požadujete zaslání informací na datovou schránku č. a 
proto jsou Vám informace zdejším krajským úřadem zaslány na tuto elektronickou adresu.  
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Sdělení informací zdejším krajským úřadem k dotazům ad 1 a 2:  
 
Zdravotní stav žadatelů je v průběhu správního řízení o žádosti osob o zařazení do evidence osob vhodných 
stát se pěstouny nebo osvojiteli posuzován dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.,           
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které upravuje odborné posuzování pro účely 
zprostředkování osvojení a pěstounské péče a kde se výslovně uvádí:   
 
„Pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče se u žadatelů posuzuje charakteristika osobnosti, 
psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, 
tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k 
žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v 
rodině, sociální prostředí, zvláště bydlení a domácnost, etnické, náboženské a kulturní prostředí žadatele, 
popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.“ 
 

Z citace zákona je tak zřejmé, že zdravotní stav žadatelů se v rámci správního řízení posuzuje a zároveň též 
vyplývá, že jde o oblasti zdravotního stavu se zaměřením na cíl a účel právní úpravy – tj. zajištění 
dlouhodobé péče o dítě.  

Pro účely posouzení zdravotního stavu není právní úpravou stanoven ani využíván správním orgánem jednotný 
právní úpravou stanovený formulář. Zdravotní stav je posuzován individuálně na základě zprávy o zdravotním 
stavu ošetřujícího lékaře a též informací zjištěných ze spisové dokumentace vedené o zdravotním stavu osoby 

poskytovatelem zdravotních služeb (praktickým lékařem, včetně zpráv specialistů). Zpráva o zdravotním stavu 
žadatele je jednou z povinných příloh k žádosti osoby o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči 
(viz příloha – formulář MPSV žádosti).  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v rámci správního řízení zajišťuje posouzení zdravotního stavu lékařem 
Moravskoslezského kraje. Tento lékař v souladu s právní úpravou a dle smyslu a účelu posuzování zdravotního 
stavu, posoudí na základě zjištěných podkladů ze zdravotní dokumentace předpoklady osoby žadatele 
(žadatelů) pro zajištění dlouhodobé péče o dítě. Posouzení zdravotního stavu je pouze jedním z vícero 
podmínek, jejichž plnění se posuzuje při rozhodování o žádosti. Vzhledem k tomu, že proces zařazení osoby do 
evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny, je správním řízením o žádosti, lze proti rozhodnutí 
zdejšího krajského úřadu podat odvolání, o němž rozhoduje ve druhé instanci Ministerstvo práce a sociálních 
věcí.  

 

S pozdravem  

 

 
Mgr. Aleš Neuwirth 

vedoucí odboru sociálních věcí  
 


