Dotaz ze dne 12. 7. 2017, č.j. UMPOD- SPR0330/16-5
Dobrý den,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací
týkajících se statistických údajů mezinárodního osvojení. A to informací následujících:
- počet nezletilých dětí svěřených prostřednictvím Úřadu do péče před osvojením z České
republiky do ciziny od roku 2000 do roku 2016
- pohlaví těchto dětí
- kraje, z nichž pocházejí
- do jakých zemí byly svěřeny
- počet nezletilých dětí osvojených z ciziny do ČR od roku 2000 do roku 2016 a země, z
nichž tyto děti pocházejí
Předem velice děkuji a přeji hezký den.
S pozdravem,
Odpověď vedoucí oddělení mezinárodních adopcí ze dne 17. 7. 2017:
Vážená paní XX,
Nna základě Vaší žádosti ze dne 17. 7. 2017, ve které se na Úřad pro mezinárodněprávní
ochranu dětí obracíte v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací
týkajících se statistických údajů mezinárodního osvojení, přikládáme níže uvedené
informace:
Dne 7. 10. 2016 jsme Vám zaslali e-mail, kde jsme Vám předložili statistické údaje dle
Vašich požadavků, a to od roku 2000 do roku 2015.
Dovoluji si Vám nyní předložit statistické údaje za rok 2016.
Počet dětí svěřených z České republiky do předadopční péče do ciziny v roce 2016 : 36
Členění:
a) podle věku dětí
b) podle pohlaví dětí
c) podle zemí, kam byly děti svěřeny
d) podle krajů, ze kterých děti pocházely
ad a)
ve věku do 1 roku: 2
ve věku do 1 roku do 5 let: 32
ve věku od 5 let do 9 let: 2
ve věku od 9 let a více let: 0
ad b)
24 chlapců

12 dívek
ad c)
Dánsko: 4
Holandsko: 1
Island: 3
Itálie: 5
Německo: 7
Rakousko: 3
Slovinsko: 1
Španělsko: 3
Švédsko: 9
ad d)
Jihočeský kraj: 3
Jihomoravský kraj: 1
Karlovarský kraj: 4
Liberecký kraj: 2
Moravskoslezský kraj: 1
Plzeňský kraj: 1
Středočeský kraj: 3
Ústecký kraj: 21
V roce 2016 bylo do České republiky osvojeno jedno dítě, a to z Albánie.
V případě, že budete potřebovat více informací, můžete se na nás s důvěrou obrátit.
S pozdravem

