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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností (dále také
„povinný subjekt11) jako povinný subjekt příslušný podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o sv
k informacím, ve zně
části žádosti
nar.
bytem
o poskytnutí informací doručené povinnému subjektu dn
takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 2 odst. 4 ve spojení s
o sv
přístupu k informacím se část žádosti
nar.
bytem
doručené dne 12. 7. 2018,
o poskytnutí informace zasláním odpovědí na dotazy o dlouhodobé pěstounské péči
a osvojení v Olomouckém kraji, v bodě 6) týkajícím se počtu dětí, které se
z dlouhodobé pěstounské péče vrátily zpět do biologické rodiny,
odmítá.

Odůvodnění:
. 2018 žádost
nar.
bytem
č.j. KUOK 75
„žádost11) o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím11).
Žadatel požadoval poskytnutí informací o dlouhodobé pěstounské péči a osvojení
v Olomouckém kraji, přičemž v bodě 6) žádosti požadoval poskytnutí informace o počtu
dětí, které se z dlouhodobé pěstounské péče vrátily zpět do biologické rodiny.
Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím pokud

povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti. Podle § 2 odst. 4 téhož zákona povinnost poskytovat informace se
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací
pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině’
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního. Zaznamenanou informací, tj. informací ve smyslu § 3 odst. 3, je každá
skutečnost, resp. každý údaj, který lze z existujících záznamů (z existujících informací)
povinného subjektu dovodit, tzn. každý údaj, který ze záznamů vyplývá, lhostejno,
zda přímo, či zprostředkovaně posouzením jiných souvisejících údajů.
’
Povinný subjekt dospěl v bodě 6) žádosti o informace k závěru uvedenému ve výrokové
části tohoto rozhodnutí z následujících důvodů.
Odbor majetkový, právní a správních činností Krajského úřadu Olomouckého kraje si
k této věci vyžádal vyjádření Odboru sociálních věcí (č.j. KUOK 77833/2018), který
dle přílohy č. 2 kapitoly 8 OSV Organizačního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje
č. 1/2018 zajištuje na Krajském úřadě Olomouckého kraje výkon agendy náhradní rodinné
péče. Dle tohoto vyjádření Krajský úřad Olomouckého kraje je dle § 22 zákona
č. 359/1999 Sb., zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
povinen vést pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče evidenci dětí.’
Jakmile u dítěte dojde ke zprostředkování pěstounské péče, je krajský úřad dle § 24c
téhož zákona povinen vyřadit dítě z jím vedené evidence, a to na základě rozhodnutí
o svěření dítěte do pěstounské péče. Zvýše uvedených důvodů Krajský úřad
Olomouckého kraje údaji o počtech návratů dětí z dlouhodobé pěstounské péče
do biologických rodin nedisponuje a ani nemá podle žádného právního předpisu povinnost
předmětnými informacemi disponovat.
,
Pokud jde o ostatní body žádosti, u bodů 3), 5) a v první části také u bodů 1) a 8) byla
informace poskytnuta, u bodů 2), 4), 7) a ve druhé části také u bodů 1) a 8) bylo žadateli
oznámeno, že povinný subjekt požaduje úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé
vyhledávání informací.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu se lze do 15 dnů ode dne jeho oznámení
odvolat k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR podáním učiněným u Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru majetkového, právního a správních činností.
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