ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU
PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU
01. Pojmenování (název) životní situace
Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na
přechodnou dobu
02. Základní informace k životní situaci
Proces zařazení žadatele o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na
přechodnou dobu je upraven v ust. § 19a – 27a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, občan české republiky, který má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě
do pěstounské péče. Žadatel, který má zájem stát se tzv. osobou v evidenci, tj. osobou
vykonávající pěstounskou péči na dobu určitou. Zákona taktéž upravuje proces
zprostředkování u žadatele, který není občanem České republiky.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Dle ust. § 21 odst. 5 – 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů obecní úřad obce s rozšířenou působností vede spisovou
dokumentaci o žadateli; spisová dokumentace obsahuje zejména: žádost, v níž jsou obsaženy
žadatelovy osobní údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a
místo trvalého pobytu; doklad o státním občanství, opis z evidence Rejstříku trestů vyžádaný
obecním úřadem obce s rozšířenou působností; doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku
trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době
od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti; zprávu o zdravotním stavu předloženou
žadatelem; údaje o ekonomických a sociálních poměrech; písemné vyjádření žadatele, zda
souhlasí s tím, aby po uplynutí lhůty uvedené v § 22 odst. 8 písm. b) byl zařazen také do
evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dětí z ciziny, zda žádá výlučně o osvojení dítěte
z ciziny; písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení
nebo pěstounskou péči je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování,
zejména o tom, zda způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné
prostředí, kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve
spisové dokumentaci; písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do
rodiny; stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče; vyjádření obecního úřadu, krajského úřadu, pověřené osoby
nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který není příslušný k vedení spisové
dokumentace o žadateli, pokud s nimi žadatel uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče,
protože již má svěřeno dítě do pěstounské péče.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále postupuje kopii spisové dokumentace o
žadateli neprodleně krajskému úřadu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o zastavení řízení o zařazení do
evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, jestliže osoba, která o
zprostředkování žádala, vezme svou žádost zpět před postoupením spisové dokumentace
krajskému úřadu, nebo ani na výzvu obecního úřadu obce s rozšířenou působností nesdělí
údaje a nedoloží doklady potřebné pro vedení spisové dokumentace.
Evidence žadatelů vedená příslušným krajským úřadem obsahuje dle ust § 22 odst. 3 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
kopii spisové dokumentace, odborné posouzení podle § 27, další doklady potřebné pro
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
Krajský úřad řízení o zařazení žadatele do evidence žadatelů o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče přeruší, je-li proti žadateli nebo proti jeho manželovi, druhovi,
dítěti nebo jiné osobě tvořící s žadatelem společnou domácnost vedeno trestní řízení pro
trestný čin směřující proti životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo
jmění dítěte, nebo pro jiný trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k
řádné výchově dítěte, a to až do vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení, může
přerušit, zjistí-li na straně žadatele důvody bránící jeho odbornému posouzení podle § 27, a to
na nezbytně nutnou dobu.
Krajský úřad rozhoduje o zařazení žadatele do evidence žadatelů neprodleně po
odborném posouzení žadatele podle § 27. Pokud krajský úřad v průběhu řízení zjistí závažné
důvody, pro které nelze žadatele zařadit do evidence žadatelů, může rozhodnout o zamítnutí
žádosti i před provedením odborného posouzení žadatele v rozsahu stanoveném v § 27. V
rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence žadatelů krajský úřad stanoví žadateli povinnost
hlásit krajskému úřadu všechny změny rozhodné pro zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
Krajský úřad oznámí, zda byl žadatel zařazen do evidence žadatelů obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, obecnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
krajskému úřadu nebo pověřené osobě, s nimiž žadatel uzavřel dohodu o výkonu pěstounské
péče, s výjimkou případu, kdy žadatel uzavřel dohodu s krajským úřadem, který rozhodl o
zařazení žadatele do evidence žadatelů, a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o zařazení do evidence žadatelů.
Jestliže krajský úřad nezprostředkuje osvojení do 6 kalendářních měsíců ode dne
zařazení dítěte do evidence dětí, nebo do 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
zařazení žadatele do evidence žadatelů, zpřístupní údaje z těchto evidencí Úřadu pro
zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině a současně zašle oznámení o těchto
skutečnostech obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Krajský úřad takto postupuje
pouze tehdy, pokud je ze všech okolností zřejmé, že dítěti nelze zprostředkovat pěstounskou
péči ani osvojení v České republice, nebo nelze předpokládat, že by v budoucnu mohla
převzít dítě do péče osoba dítěti příbuzná nebo jemu blízká; tyto skutečnosti je krajský úřad
povinen odůvodnit, nebo pouze tehdy, pokud žadatel vyjádřil souhlas podle § 21 odst. 5 písm.
g) bodu 1 (tj. žadatel souhlasil se zařazením do evidence Úřadu pro zprostředkování dětí
z ciziny).
Krajský úřad může zjistit kdykoliv v době, kdy je dítě vedeno v evidenci dětí nebo
žadatel zařazen do evidence žadatelů, zda nedošlo ke změně skutečností rozhodných pro

zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, zejména je oprávněn provést nové odborné
posouzení dítěte nebo žadatele podle § 27.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Občané, kteří uvažují o tom, že by se stali osvojiteli, pěstouny, či pěstouny na
přechodnou dobu by měli telefonicky či e-mailem kontaktovat příslušnou referentku orgánu
sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu Tišnov dle místa svého trvalého pobytu.
Tímto způsobem je dohodnuta první nezávazné osobní jednání, kde je možné obdržet
podrobnější informace a taktéž příslušné formuláře, které je nezbytné vyplnit. Následně již
příslušná referentka žadatele vede směrem ke shromáždění podkladů nezbytných k podání
žádosti o zařazení do evidence žadatelů a taktéž realizuje nezbytná sociální šetření.

06. Na které instituci životní situaci řešit
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Tišnov
Orgán sociálně – právní ochrany dětí
nám. Míru 346, 666 01 Tišnov (budova nad poliklinikou)
1.patro – chodba vpravo
Eva Janásová, telefon: 549 439 745, e-mail: eva.janasova@tisnov.cz
Lenka Motyčková, DiS., telefon: 549 439 746, e-mail: lenka.motyckova@tisnov.cz
Petra Zemanová, DiS., telefon: 549 439 744, e-mail: petra.zemanova@tisnov.cz
Motyčková Lenka, DiS.

Janásová Eva

Zemanová Petra, DiS.

Borovník
Drahonín
Drásov
Hradčany
Katov
Křižínkov
Kuřimské Jestřabí, Blahoňov
Lubné

Braníškov
Březina
Deblín
Dolní Loučky, Střemchoví
Heroltice
Horní Loučky
Kaly, Zahrada
Kouřimská Nová Ves,
Prosatín
Lažánky
Lomnice, Brusná, Řepka,
Veselí
Lomnička

Běleč, Křeptov
Borač, Podolí
Brumov
Bukovice
Černvír
Doubravník, Křížovce
Hluboké Dvory
Nedvědice, Pernštejn

Maršov

Rohozec

Nelepeč – Žernůvka
Pejškov
Předklášteří
Rojetín

Strhaře, Žleby
Synalov
Štěpánovice
Tišnov (A – O), Hajánky,
Hájek, Jamné
Unín
Zhoř

Malhostovice, Nuzířov
Níhov
Olší, Klokočí, Litava,
Rakové
Pernštejnské Jestřabí, Husle,
Jilmoví, Maňová
Řikonín
Sentice
Skalička
Tišnov (příjmení P – Ž)
Tišnovská Nová Ves
Újezd u Tišnova

Skryje, Boudy
Svatoslav

Ochoz u Tišnova
Osiky
Rašov

Vratislávka
Všechovice

Šerkovice
Úsuší, Čížky
Vohančice
Žďárec, Ostrov, Víckov

Železné

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K prvnímu jednání s referentem orgánu sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu
Tišnov je zapotřebí vzít svůj občanský průkaz. Všechny další doklady jsou součástí procesu
shromažďování podkladů pro žádost o zařazení do evidence a řídí se výše uvedenými
předpisy. Zájemce o zařazení do evidence obdrží podrobné instrukce od příslušného referenta.

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na
přechodnou dobu je standardizovaná a předepsaná. Elektronická verze žádosti je dostupná na
níže uvedeném odkazu stránek MPSV ČR. Veškeré další přílohy obdrží žadatel od
příslušného referenta.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14259/zadost_zarazeni_210113.pdf

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Řízení je bez poplatku.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Orgán sociálně – právní ochrany dítěte Městského úřadu Tišnov postupuje kopii
nashromážděné dokumentace žadatele o zařazení do evidence bezodkladně poté, co jsou
žádost a předepsané přílohy shromážděny. Krajský úřad Jihomoravského kraje vydává
rozhodnutí zařazení do evidence žadatelů bezodkladně po provedeném úspěšném odborném
posouzení žadatele.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Sociální šetření týkající se žadatelů o zařazení do evidence se pravidelně přímo dotýká všech
dospělých osob a dětí, kteří žijí s žadatelem/žadateli ve společné domácnosti. Taktéž širší
rodiny, např. rodičů žadatelů, u kterých je ověřováno širší zázemí žadatelů.

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Absolvování vstupních pohovorů, součinnosti při realizaci sociálního šetření a shromáždění
podkladů, podrobení se odbornému vyšetření žadatele, které je realizováno Krajským úřadem
Jihomoravského kraje.

13. Elektronická služba, kterou lze využít
14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

15. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 473/2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně
dětí

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Usnesení odboru sociálních věcí Městského úřadu Tišnov o zastavení řízení o zařazení do
evidence žadatelů ve smyslu ust. § 21 odst. 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je možné napadnout odvoláním, a to ve lhůtě do
15 dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení. Odvolání se podává k odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím odboru sociálních věcí
Městského úřadu Tišnov.
Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o zamítnutí žádosti o zařazení do
evidence žadatelů ve smyslu ust. § 22 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je možné napadnout odvoláním, a to ve lhůtě do
15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu
práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Maření postupu soudu ve věci může být sankcionováno pořádkovou pokutou.

18. Další informace
www.mpsv.cz

19. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné
získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
www.mpsv.cz

20. Za správnost návodu odpovídá útvar
Městský úřad Tišnov, odbor sociálních věcí, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov

21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.8.2013

22. Popis byl naposledy aktualizován
31.8.2013

23. Datum konce platnosti popisu
31.12. 2013

