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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne 24. července 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste požádala o následující informace:  

 
1) Kolik funguje v současné chvíli v České republice dětských domovů pro děti  
do 3 let věku (dříve označovány jako kojenecké ústavy)?  
2) Kolik dětí v současné chvíli v těchto dětských domovech pobývá (bez matky)?  
a) A z těchto dětí, kolik z nich je ve věku do 3 let?  

b) Jakého věku jsou ostatní děti?  
3) Kolik dětí bylo k pobytu v dětských domovech pro děti do 3 let věku přijato  
za rok 2021?  
a) A kolik dětí bylo přijato k pobytu v těchto domovech do tohoto dne v roce 2022?  
4) Kolik z dětí současně pobývajících v dětských domovech pro děti ve věku  
do 3 let v nich pobývá na základě rozhodnutí soudu a kolik z nich na základě 
smlouvy? 

 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
 
Ad 1 
V současné době existuje 23 poskytovatelů dětských domovů pro děti do 3 let věku. 
 
 
Ad 2 
K otázce č. 2 se nemůžeme vyjádřit, protože MZ nedisponuje aktuálními daty. Co se týká 
věku dětí, tak tato data se nesbírají. 
 
 
Ad 3 

• V roce 2019 bylo do dětských domovů pro děti do 3 let věku přijato 1552, 
propuštěno 1528 a zemřelo 9. 

• V roce 2020 pak přijato 1038, propuštěno 1087 a zemřelo 9 dětí.  

• K 31. 12. roku 2019 bylo v dětských domovech pro děti do 3 let věku 818 a v roce 
2020 778 dětí.  

• Počet přijatých doprovodů v roce 2019 bylo 334 a v roce 2020 246. 
 
MZ však prozatím nemá data za rok 2021 ani aktuální data za rok 2022 – viz dále. 
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Ad 4 
K otázce č. 4 se nemůžeme vyjádřit, protože MZ nedisponuje aktuálními daty. Doplňujeme, 
že data předávají Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR poskytovatelé 
zdravotních služeb 1x ročně a následně jsou tato zpracovávána. 
 
Data za rok 2022 budou k dispozici až příští rok v srpnu nebo září. 
 
 
Závěrem uvádím, že po konzultaci věcně příslušného útvaru a Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky Vám v souvislosti s Vašimi dotazy předáváme rovněž odkaz  
na ročenku „Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská 
centra za období 2007–2020“: https://www.uzis.cz/index.php?pg=record&id=8405 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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