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

Vážená paní, 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále také jen „povinný subjekt“ nebo „krajský 
úřad“) obdržel dne 8. 1. 2021 Vaši žádost učiněnou ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), 
která je dále vedena povinným subjektem pod č.j. MSK 2908/2021. Přípisem ze dne 15. 1. 2021, č.j. MSK 
6959/2021, jste byla informována o odložení Vaší žádosti v části věci vztahující se k zařízení provozovaném na 
území Moravskoslezského kraje Dětského centra Domeček, p.o., IČ: 706 31 956, a to konkrétně ve vztahu 

k části žádosti bodu VI. „Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do kojeneckého ústavu, případně 
dětského centra?“ a k části žádosti bodu XI. „Kolik dětí bylo k 31.12.2020 ve Vašem kraji v kojeneckých 
ústavech, případně v dětských centrech?“ K dalším částem Vaší žádosti – ke každému jednotlivému bodu 
dotazu povinný subjekt poskytuje níže uvedené údaje a informace: 
 

I. Kolik bylo k 31.12.2020 ve vašem kraji zařazených přechodných pěstounů? 

Počet: 126 

 

II. Kolik bylo k 31.12.2020 ve vašem kraji „ přerušených“ evidencí o zařazení do PPPD? 

Počet: 10 

 

III. Kolik přechodných pěstounů za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji  skončilo na 
vlastní žádost a požádalo o vyřazení z evidence přechodných pěstounů? 

Počet: 8 

  

IV. Kolik bylo za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji nově zařazeno přechodných 
pěstounů do evidence přechodných pěstounů?  
Počet: 10 

 

V. Kolik bylo ke dni 31.12.2020 volných přechodných pěstounů?  

Počet: 5 
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VI. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do kojeneckého ústavu, případně 
dětského centra?  

V Moravskoslezském kraji jsou v současnosti funkční dvě zařízení typu dětského centra, která 
poskytují také pobytové zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do tří let věku, přičemž 
Moravskoslezský kraj je zřizovatelem jednoho z nich – a to Dětského centra Čtyřlístek p.o.,  
IČ: 68177992, zřizovatelem druhého zařízení – Dětského centra Domeček, p.o., IČ: 706 31 956, je 

Statutární město Ostrava. 

Pokud jde o Dětské centrum Čtyřlístek, p.o., IČ: 68177992, toto poskytovalo pobytové zdravotní 
služby a zaopatření dětem zpravidla do tří let věku do dne 1. 5. 2020 (kdy byla činnost v souvislosti 

s uvedenými službami v Havířově ukončena) na pracovišti v Havířově – vyčísleno k tomuto datu bylo 

v roce 2020 na tomto pracovišti předáno celkem 9 dětí (vždy šlo o respitní péči). Dosud jsou 

pobytové zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do tří let věku poskytovány v Dětském 
centru Čtyřlístek, p.o., IČ: 68177992, již pouze na jeho pracovišti v Opavě (na adrese Nákladní 
147/29, 746 01 Opava), kde byly za rok 2020 předány celkem 4 děti. 

Do 30. 6. 2020 (kdy byla činnost ukončena) byly pobytové zdravotní služby a zaopatření dětem 

zpravidla do tří let věku poskytovány v Moravskoslezském kraji také v Dětském domově Janovice u 
Rýmařova, p.o. (nyní jako Dětské centrum Pampeliška p.o., IČ: 630 24 594). Vyčísleno k datu  

30. 6. 2020 bylo za rok 2020 do zařízení předáno celkem 5 dětí. 

Vyčísleno tedy za rok 2020 bylo celkem v kraji (vyjma počtu dětí umístěných v Dětském centru 

Domeček, p.o., IČ: 706 31 956, kterým povinný subjekt nedisponuje) předáno do dětských center 
18 dětí. 

VII. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do ZDVOPu?  

Počet: 269 

 

VIII. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do dětského domova? 

K uvedenému dotazu je potřeba konstatovat, že byť má krajský úřad poměrně zásadní působnost 
v oblasti náhradní rodinné péče, není jediným orgánem sociálně právní ochrany dětí ve smyslu 
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 359/1999 Sb.“). Zákon neukládá krajskému úřadu v rámci jeho 
působnosti povinnost vytvářet a dále vést údaje o celkovém počtu dětí předaných za celý daný rok 

do dětských domovů a těmito informacemi nyní tedy krajský úřad nedisponuje. Požadovaná data 

budou k dispozici u příslušných ředitelů uvedených zařízení, ale vždy jen za každé jednotlivé 
zařízení. Poměrně zásadním způsobem má ke shromažďování statistických dat upravenou 
kompetenci Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále „MPSV“), které na svých webových stránkách 
(např. https://www.mpsv.cz/statisticka-rocenka-z-oblasti-prace-a-socialnich-veci) zpřístupňuje i 
některé statistické údaje uváděné k oblasti náhradní rodinné péče (ve statistických ročenkách), 
které MPSV sumarizuje za celé území státu, mnohé údaje jsou členěny i na území jednotlivých 
krajů.  

 

https://www.mpsv.cz/statisticka-rocenka-z-oblasti-prace-a-socialnich-veci
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IX. Kolika dětem byla za rok 2020 ve vašem kraji nařízena ústavní výchova?  
 

Viz. sdělení výše k bodu VIII. Zákon neukládá krajskému úřadu povinnost vytvářet a dále vést údaje 
o celkovém počtu dětí za daný rok, kterým byla nařízena ústavní výchova a těmito informacemi tedy 

krajský úřad nyní nedisponuje.   
 

X. Kolik dětí bylo umístěno k 31.12.2020 ve Vašem kraji ve ZDVOPech?  
Počet: 39 

 

XI. Kolik dětí bylo k 31.12.2020 ve Vašem kraji v kojeneckých ústavech, případně 
v dětských centrech? 

Vysvětlení ohledně situace v jednotlivých dětských centrech v Moravskoslezském kraji viz výše 
v bodě VI.  

V Dětském centru Čtyřlístek, p.o., IČ: 68177992, na pracovišti v Havířově bylo 0 dětí, na pracovišti 
v Opavě bylo 6 dětí. V bývalém Dětském domově Janovice u Rýmařova, p.o., (nyní jako Dětské 
centrum Pampeliška, p.o., IČ: 630 24 594) 0 dětí. 

Vyčísleno k 31. 12. 2020 bylo v kraji (vyjma počtu dětí umístěných v Dětském centru Domeček, 
p.o., IČ: 706 31 956, kterým povinný subjekt nedisponuje) v dětských centrech celkem 6 dětí. 

XII. Kolik dětí bylo k 31.12.2020 ve Vašem kraji v dětských domovech?  
Počet dětí v evidenci: 645  

 

XIII. Kolik bylo k 31.12. 2020 ve Vašem kraji schválených a čekajících žadatelů o klasickou 
pěstounskou péči? 

Počet: 19  

  

XIV. Kolik bylo za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji nově zařazeno dlouhodobých 
pěstounů? 

Počet: 35 

 

XV. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu přechodných pěstounů? 

Kraj vydal 1.233.000 Kč. 
 

XVI. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu dlouhodobých pěstounů? 

Kraj vydal 3.151.000 Kč. 
 

XVII. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu adoptivních rodičů? 

Kraj vydal 2.466.000 Kč. 
 

XVIII. Kolik bylo v roce 2020 ve vašem kraji schválených a zařazených adoptivních rodičů? 

Počet: 22 
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XIX. Kolik čekatelů na adopci bylo ve vašem kraji ke dni 31.12. 2020?  
Počet: 24 

 

 

XX. Která organizace (případně které) dělaly přípravu pěstounů a adoptivních rodičů v roce 

2018, 2019 a 2020? 

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČO: 00847267 

Vzhledem k tomu, že v textu Vaší elektronicky podané žádosti neuvádíte dále konkrétní adresu pro doručování, 
vychází povinný subjekt ze skutečnosti, že jste žádost podala z určitého konkrétního e-mailu, na který Vám 
budou zpět požadované informace zaslány. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Aleš Neuwirth 

vedoucí odboru sociálních věcí 

 

https://portal.msk.cz/aplikace/rejstrik/default/info/00847267

