Dotaz ze dne 24. 9. 2016, Spr 330/16

Dobrý den,
dle zákona č. 106/1999 Sb. se na Vás obracím se zdvořilou prosbou o poskytnutí informací,
a to o statistické údaje, které se týkají mezinárodních osvojení s rozdělením na případy
mezinárodních adopcí do České republiky a z České republiky od roku 2000 do roku 2015, tj.
státy, do nichž / z nichž jsou děti adoptovány, počty a pohlaví adoptovaných dětí a z jakého
kraje v ČR pocházejí.
Za poskytnutí uvedených statistik Vám předem velice děkuji.
S pozdravem,
Odpověď vedoucí oddělení mezinárodního osvojení ze dne 7. 10. 2016:

Vážená paní XY,
na základě Vaší žádosti ze dne 24. září 2016, ve které se na Úřad pro mezinárodněprávní
ochranu dětí (dále jen "Úřad") obracíte v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o poskytnutí
informací týkajících se statistických údajů mezinárodního osvojení, přikládáme níže uvedené
informace.

Informace týkající se svěření nezletilých dětí prostřednictvím Úřadu do péče
před osvojením z České republiky do ciziny od roku 2000 do roku 2015:
Celkový počet dětí 572
z toho 379 chlapců a 193 dívek
výčet zemí, kam byly děti svěřeny:

Dánsko: 167
Francie: 12
Island: 28
Itálie: 83
Kanada: 1
Kypr: 1
Německo: 104
Rakousko: 42
Španělsko: 35
Švédsko: 96
Švýcarsko: 2
USA: 1
kraje, ze kterých dětí pocházejí:

Magistrát hlavního města Prahy: 43
Jihočeský kraj: 11
Jihomoravský kraj: 38
Karlovarský kraj: 68

Královéhradecký kraj: 11
Liberecký kraj: 36
Moravskoslezský kraj: 27
Olomoucký kraj: 23
Pardubický kraj: 5
Plzeňský kraj: 26
Středočeský kraj: 72
Ústecký kraj: 203
kraj Vysočina: 1
Zlínský kraj: 8
Informace týkající se svěření nezletilých dětí prostřednictvím Úřadu do péče
před osvojením z ciziny do České republiky od roku 2000 do roku 2015:
Celkový počet dětí 1
pohlaví - dívka
země, odkud byla osvojena: Filipíny
kraj, do kterého byla umístěna: Magistrát hlavního města Prahy
S pozdravem

