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Úvod 

 

 Osvojení je v současné době pojímáno výlučně jako institut náhradní rodinné péče 

o dítě, tedy jako služba dítěti, které z různých důvodů nemůže vyrůstat se svými rodiči. 

Chystané legislativní změny však ukazují, že osvojení bude především záležitostí 

statusovou. Z toho důvodu se od nové právní úpravy očekává takové fungování, aby 

bylo zejména zajištěno, že k osvojení bude docházet v zájmu dítěte, jemuž má být 

zabezpečeno řádné rodinné prostředí, že k osvojení bude docházet až poté, co budou 

náležitě zjištěny skutečnosti týkající se osvojitele a osvojence, že bude zajištěn 

dostatečný souhlas zákonných zástupců (zejména rodičů) a že dále bude stanovena 

doba, po jejímž uplynutí mohou rodiče (i nezletilí) udělit souhlas s osvojením. 

Důležitým požadavkem je i právně zajistit, aby osvojením nabyl osvojitel vůči 

osvojenci všech práv a povinností, jež má otec nebo matka vůči narozenému dítěti, 

a aby naopak osvojenec nabyl vůči osvojiteli všech práv a povinností, jež má dítě vůči 

otci a matce. 

O novém legislativním vývoji nicméně nelze pojednat bez podrobné znalosti 

současné právní úpravy osvojení a historického vývoje, jímž prošla. Z toho důvodu je 

cílem této práce rozebrat institut osvojení v celém jeho rozsahu. Pojednám o současné 

právní úpravě osvojení a neopomenu historický vývoj, jímž právní úprava osvojení 

prošla. Pojednám o připravované nové právní úpravě osvojení a zdůrazním novinky 

a změny, jež vnese do právní úpravy osvojení. Přestože slovenská právní úprava 

osvojení byla té české vždy velmi blízká, prochází v současné době samostatným 

vývojem. Proto budu zmiňovat dílčí odlišnosti slovenské právní úpravy osvojení, které 

ji vzdálily české právní úpravě osvojení. 

Problematiku osvojení podrobím rozboru z pohledu právní teorie i soudní praxe, 

přičemž také vyjdu ze znalostí judikatury, činnosti soudu a znalostí získaných při 

odborných školeních. Avšak problematiku osvojení nelze rozebrat pouze po stránce 

právní, je nutno také přihlédnout k sociologickému, psychologickému a lékařskému 

pohledu na osvojení, což je v této práci také zahrnuto. 

Protože o osvojení nelze pojednat, aniž by se zmínil význam rodiny pro dítě, 

v úvodu této práce věnuji pozornost jak vlastní, tak nevlastní rodině dítěte. Dále 
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vymezím obsah pojmů náhradní rodinná péče a osvojení, současně pojednám o druzích 

osvojení. 

V další části práce obrátím svou pozornost k historii osvojení. Popíši vývoj právní 

úpravy osvojení od roku 1918, a to rovněž z hlediska vývoje rodiny. Ještě za první 

Československé republiky rodina plnila především funkci reprodukční, tedy zajišťovala 

trvání rodu. Po druhé světové válce, v důsledku velkého počtu sirotků a dospělých, kteří 

ztratili své děti, se rodina mění. Jejím smyslem je pečovat o dítě (a to i nevlastní) 

a vychovávat ho, přičemž se postupně dítě stává pro své rodiče citovou hodnotou 

a soužití s dítětem rodiče po duševní stránce uspokojuje. Tuto změnu vztahů rodičů 

k dětem následuje také vývoj právní úpravy osvojení. V souvislosti s popisem vývoje 

právní úpravy osvojení, obsažené v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 

pozdějších předpisů, pojednám také o dalších vnitrostátních a mezinárodních 

pramenech právní úpravy osvojení. 

Podstatnou část práce tvoří rozbor platné právní úpravy osvojení. Především 

pojednám o hmotně-právních podmínkách, které musí být splněny, aby k osvojení dítěte 

mohlo dojít. Zvýšenou pozornost budu věnovat podmínce souhlasu rodičů dítěte 

s osvojením. Rozeberu souhlas rodičů dle § 67 ZOR a tzv. blanketový souhlas dle § 68a 

ZOR. Rovněž se také zaměřím  na výjimky z podmínky souhlasu rodičů, tedy na tzv. 

kvalifikovaný nezájem a absolutní nezájem rodičů o dítě dle § 68 odst. 1 písm. a) a b) 

ZOR. Předmětem mého zájmu bude v této souvislosti i postavení nezletilého rodiče. 

Také rozeberu platnou právní úpravu osvojení  z hlediska právních následků osvojení. 

V práci se budu věnovat všem procesním postupům, jež souvisí s osvojením. Pojednám 

o soudním řízení o určení, zda je třeba souhlas rodičů dítěte k jeho osvojení, o řízení o 

osvojení, dále o přeměně osvojení, o opětovném osvojení a o řízení o zrušení osvojení. 

Rovněž popíši a rozeberu postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při 

zprostředkování osvojení dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Předmětem mého zájmu bude také zprostředkování osvojení 

ve vztahu k cizině a rozhodování českých soudů o mezinárodním osvojení. Protože na 

zprostředkování osvojení se mohou podílet také nestátní subjekty, konkrétně osoby, 

které byly pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, tzv. pověřené osoby, 

pojednám o okruhu činností, které mohou vykonávat. Současně kriticky zhodnotím 
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zprostředkování tzv. přímého osvojení, jemuž se věnuje a jež je propagován Fondem 

ohrožených dětí. 

Ve své práci popíšu a zhodnotím novou právní úpravu osvojení obsaženou 

v návrhu nového občanského zákoníku. Vláda předložila návrh nového občanského 

zákoníku Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 7.5.2009, a v současné 

době se vyčkává na novou vládu, která vzejde z voleb, jež se budou konat v řádném 

termínu, tj. na konci května 2010, aby legislativní práce na novém občanském zákoníku 

dovedla do konce. Lze jen doufat, že se tak stane, neboť občanský zákoník č. 40/1964 

Sb., ve znění pozdějších předpisů byl již mnohokrát novelizován a zdaleka nevyhovuje 

poměrům v dnešní společnosti. Vzhledem k tomu, že novela zákona o rodině č. 91/1998 

Sb., byla původně připravována proto, aby byla včleněna do nového občanského 

zákoníku, právní úprava osvojení již doznala významných změn. Z toho důvodu návrh 

nového občanského zákoníku v největší míře navázal na platnou právní úpravu 

osvojení, ale také se od ní odchýlil. 

 V závěru této práce rozeberu právní úpravu osvojení na Slovensku a porovnám ji 

s českou. 

 

1. O rodině  

 

 Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon 

o rodině nebo jen ZOR) nedefinuje pojem rodiny a nevymezuje okruh osob, které lze za 

členy rodiny považovat. Zákon o rodině pouze upravuje vzájemné vztahy mezi rodiči 

a dětmi, mezi manžely, mezi osvojenci a osvojiteli, postavení poručníka a určuje 

vyživovací povinnost. Při uvedené úpravě zákona o rodině je proto nezbytné vycházet 

z nejbližší úpravy obdobné pojmu rodina, a to z § 116 občanského zákoníku č. 40/1964 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník nebo jen OZ), který 

vymezuje pojem osoby blízké. Podle tohoto ustanovení je osobou blízkou příbuzný 

v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se 

pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, 

druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Vzhledem k tomu, že zákonodárce na 

prvém místě mezi osobami blízkými uvedl příbuzné v řadě přímé, kterými jsou nejen 

rodiče a děti, ale také prarodiče a jejich vnuci, eventuálně i pravnuci, nelze než dovodit, 
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že příbuzní v řadě přímé zaujímají v našem právním řádu postavení osob nejbližších 

a tudíž příbuzné v řadě přímé a dále sourozence je nutno zahrnovat do pojmu rodina. 

 Nejpřirozenějším prostředím pro výchovu a zdravý tělesný a duševní vývoj dítěte 

je jeho vlastní rodina. Ústavněprávní základ rodiny a rodičovství je obsažen v čl. 32 

Listiny základních práv a svobod (usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku), 

konkrétně pak čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod garantuje rodičům právo 

pečovat o děti a vychovávat je a naopak dětem zajišťuje právo na rodičovskou výchovu 

a péči. Systematické zařazení tohoto práva do kategorie práv hospodářských 

a sociálních se odráží v interpretaci tohoto práva tak, že této péči státní moc poskytuje 

zvláštní ochranu. Shodně Úmluva o právech dítěte (Sdělení federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.), jejímž smyslem je zajištění mezinárodní ochrany 

práv dětí, v čl. 18 uznává primární postavení rodičů při výchově dítěte a současně právo 

dítěte na výchovu ve vlastní rodině.    

 Existují také děti, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, protože jejich 

rodiče buď zemřeli, anebo se jim z různých důvodů rodičovské výchovy a péče 

nedostává. Zatímco skutečné osiření, způsobené úmrtím obou rodičů, bylo v minulosti 

časté, vyskytuje se nyní zřídka, a pokud se vyskytne, najde takové dítě většinou 

náhradní rodinu u nejbližších příbuzných. Zato však je stále hodně dětí, které mají 

jednoho nebo i oba rodiče, avšak vlastní rodina se nevytvořila, rozpadla se nebo se 

nechce či není schopna o dítě starat (sociální osiření).  

 Ve smyslu čl. 20 Úmluvy o právech dítěte je povinen se o takové děti postarat 

stát. Formy zajištění výchovy a péče o tyto děti ze strany státu jsou různé, konkrétně jde 

o zásahy soudů do rodičovské zodpovědnosti dle § 44 ZOR, dále jde o svěření dítěte do 

výchovy jiné osoby dle § 45 ZOR nebo do pěstounské péče dle § 45a ZOR či do ústavní 

výchovy nebo do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle § 46 ZOR 

nebo jde o osvojení dle § 63 a násl. ZOR. 

 Avšak péče o dítě, kterou zajišťuje stát, má nastoupit teprve tehdy,  není-li možné, 

aby ji  zajistili jeho vlastní rodiče. Významnou úlohu proto má sociální práce s rodinou, 

v níž jsou problémy s řádným zajištěním péče o dítě, a sanace takové rodiny. Sanace 

rodiny je soubor opatření sociálně-právní ochrany, sociálních služeb a dalších opatření 
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a programů, které jsou poskytovány rodičům dítěte a dítěti, jehož sociální, biologický 

a psychologický vývoj je ohrožen. Cílem je předcházet příčinám, zmírnit nebo 

eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu 

k zachování celé rodiny. Nepodaří-li se rodinu dítěte sanovat, dále je funkčnost rodiny 

špatná až nulová či ohrožuje-li vlastní rodina zdravý vývoj dítěte nebo jeho život, je 

nutné přistoupit k odebrání dítěte z jeho přirozeného prostředí a rozhodnout o jeho 

umístění do prostředí jiného, ačkoliv má mnohdy více či méně charakter zařízení 

kolektivní péče o dítě.  

 Evropský soud pro lidská práva ve svém rozsudku Wallová a Walla proti České 

republice ze dne 26.10.2006, resp. rozsudku Havelka a ostatní proti České republice ze 

dne 21.6.2007, vyložil ustanovení článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 

Sb.), podle kterého má každý právo na respektování svého (…) rodinného života (…); 

státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to 

v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu (…) ochrany 

zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných v tom smyslu, že možnost 

umístit dítě do prostředí vhodnějšího pro jeho výchovu nemůže sama o sobě 

odůvodňovat jeho odnětí biologickým rodičům, neboť takový zásah musí být nadto ještě 

nezbytný s ohledem na další okolnosti. Za situace, kdy dítě nebylo vystaveno násilí 

nebo špatnému zacházení ani pohlavnímu zneužívání, nebyl zjištěn nedostatek citového 

zázemí, znepokojivý zdravotní nebo psychický stav rodičů, je nepřípustné, aby ústavní 

výchova dítěte byla nařízena z jediného důvodu, a sice že rodina žije v nevyhovujících 

životních podmínkách nebo trpí materiálním nedostatkem. Je totiž úkolem 

vnitrostátních orgánů pomoci osobám v nesnázích, které nemají nezbytné znalosti 

o systému, vést jejich kroky a poskytnout jim radu o prostředcích k překonání jejich 

obtíží. Úplné rozdělení rodiny je tudíž nejradikálnější řešení, které lze použít pouze 

v nejzávažnějších případech a jen na nezbytně nutnou dobu. 

Dále je třeba se zmínit o následcích dlouhodobé ústavní výchovy popsaných 

v odborné literatuře, a to o psychické deprivaci dítěte. Josef Langmeier a Zdeněk 

Matějček ji definovali jako psychický stav, který vzniká, když základní psychické 

potřeby dítěte nejsou uspokojovány v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu. 

Základních psychických potřeb rozpoznali celkem pět. Jednak je to potřeba určité 
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úrovně celkové vnější stimulace neboli potřeba určitého množství, proměnlivosti 

a kvality vnějších podnětů, jež umožňují naladit organismus dítěte na žádoucí úroveň 

aktivity. Za druhé je to potřeba vnější struktury, tzn. potřeba určité stálosti, řádu 

a smyslu v podnětech, protože aby byl náš svět smysluplný, musí se z podnětů, které by 

jinak byly chaotické a nezpracovatelné, stát zkušenosti, poznatky a pracovní strategie. 

V pořadí třetí je potřeba specifického objektu neboli existence primárních 

emocionálních a sociálních vztahů dítěte ke „svým lidem“, což přináší dítěti pocit 

životní jistoty a žádoucí vnitřní integritu jeho osobnosti. Na čtvrtém místě lze uvést 

potřebu osobně-sociálního významu, což znamená společenské uplatnění 

a společenskou hodnotu, z čehož vychází zdravé vědomí vlastního já, vlastní identity. 

Konečně za páté je to potřeba otevřené budoucnosti a životní perspektivy (jinými slovy 

naděje), což dává našemu životu časové rozpětí a podněcuje a udržuje v člověku jeho 

životní aktivitu. Postižení jedinci vykazují značné odchylky od běžné normy ve vývoji 

osobnosti a v obtížnějším společenském uplatnění, neboť konkrétním projevem 

psychické deprivace je opožďování celého psychomotorického vývoje, zejména řeči, 

dále povrchnost citových vztahů, horší školní prospěch, poruchy chování, zvýšené 

nebezpečí vzniku závislostí, časté obtíže se zákonem, střídání zaměstnání, neschopnost 

navázat vřelé, hluboké a trvalé citové vztahy k partnerovi i určitá neschopnost navázat 

takové vztahy k vlastním dětem.  

S ohledem na výše uvedené je zcela přirozené, že dlouhodobá ústavní výchova 

dětí je vnímána veskrze negativně, jako pro děti nežádoucí. Je proto správné preferovat 

náhradní péči, která má charakter péče rodinné, a také osvojení, neboť rodinný život 

přirozeným způsobem a velice účelně uspokojí základní psychické potřeby dítěte. 

Avšak tuto poznámku uvádím s vědomím toho, že vždy bude existovat určitá skupina 

dětí, u nichž nebude jiné možnosti náhradní péče, než je právě výchova ústavní (děti 

těžce retardované). 

 Již delší dobu je do kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let věku 

umisťováno ročně průměrně 1800 dětí. Důvody k přijetí do zařízení jsou zdravotní, 

zdravotně-sociální  a sociální. Děti jsou přijímány na žádost rodiče, dále na základě 

předběžného opatření soudu nebo nařízené ústavní výchovy. Z těchto dětí se zhruba dvě 

třetiny vrátí do své vlastní biologické rodiny, protože rodiče mezitím vytvořili 

podmínky pro přijetí dítěte zpátky. Další děti, asi 500 ročně, se daří umístit do náhradní 
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rodinné péče, a to buď do osvojení, nebo do pěstounské péče. Do osvojení jsou žádány 

děti do deseti měsíců věku, o něco málo jsou žádanější holčičky. Řada budoucích 

osvojitelů odmítá děti romského původu, požadují děti zdravé, ve významu bez vad, 

které by byly vidět (např. rozštěpové vady). Z dětí, které v kojeneckém ústavu zůstanou, 

v průměru 35 dětí zemře, dalších 35 dětí je zdravotně postiženo, a proto z kojeneckého 

ústavu odcházejí do zařízení sociálních služeb, pouze 2,5 – 3 % dětí přechází do 

školských zařízení (viz. následující tabulka). 

 

Tabulka 1: Propuštěné děti z KÚ a DD (do 3 let), 1990 – 2006, v % ze všech propuštěných 

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny FSS MU Brno 

 

2. Osvojení 

 

 Osvojení dítěte je významným rozhodnutím o jeho osobním stavu. Současně je 

projevem náhradní péče o dítě, jemuž chybí rodinné prostředí s rodinnou výchovou 

a láskou. 

 

2.1 Pojem náhradní rodinná péče 

 

 Osvojení je jednou z forem náhradní rodinné péče. Ta je určena dětem, které 

z různých důvodů, ať již objektivních nebo subjektivních nemohou vyrůstat ve vlastní 

biologické rodině. Jejím cílem je poskytnout těmto dětem přechodnou či dlouhodobou 

péči co nejvíce se podobající péči rodinné. Nejvíce se přibližuje péči v biologické 

rodině osvojení, neboť se jím vytvářejí takové vztahy, které jsou mezi rodiči a jejich 

dětmi.  

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Rodina celkem 73,7 75,7 80,8 83,8 82,9 84,3 84,2 83,8 84,8 

Osvojení 10,7 20,9 24,7 27,9 26,8 26,6 28,8 27,7 25 

Pěstounská péče 4,7 6,2 9,6 7,8 7,9 8,6 8,9 8,4 8,6 

Vlastní rodina 58,3 48,6 46,5 48,1 48,2 49,1 46,6 47,7 51,2 

Jinam 26,3 24,3 19,2 16,2 17,1 15,7 15,8 16,2 15,2 
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 Předně je třeba vzít na vědomí, že vymezení pojmu náhradní péče o dítě je 

obtížné, a to s ohledem na skutečnost, že zákon o rodině takový pojem nikdy 

nepoužíval. V teorii i praxi se však začal používat pro případy, kdy bylo dítě svěřeno 

soudním rozhodnutím do péče někomu jinému než vlastnímu biologickému rodiči. Na 

základě takto vymezeného pojmu můžeme rozlišovat náhradní rodinnou péči, která má 

další formy, dále ústavní výchovu, která je institutem rodinného práva a je ukládána 

podle § 46 ZOR a ochrannou výchovu, která je ochranným opatřením ukládaným podle 

zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud jde o formy náhradní rodinné péče, bývá uváděno toto její dělení: 1/ osvojení, 2/ 

pěstounská péče, 3/ pěstounská péče na přechodnou dobu, 4/ osobní péče o dítě 

poručníkem, 5/ svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče.  

 Z výše uvedeného se podává, že zákon o rodině používá jednak výrazu náhradní 

péče, jednak náhradní výchova, a to různě podle potřeby, aniž by tím vyjadřoval nějaký 

podstatný rozdíl v těchto termínech. Důsledně však používá v souvislosti 

s rozhodováním soudu o osobě nebo ústavním zařízení, kterým má být dítě svěřeno, 

výrazu svěření do výchovy a v souvislosti se svěřením do pěstounské péče výrazu péče. 

Vycházeje pouze z jazykového znění, nelze než dospět k závěru, že náhradní péče je 

zřejmě pojmem obecnějším a širším, jehož součástí je i náhradní výchova, neboť ten, 

kdo o dítě pečuje, neposkytuje mu pouze výchovu, je vždy povinen uspokojit jeho 

výživu, potřeby hmotné i nehmotné (zejména potřeby kulturní, sportovní, rekreační) 

a dále zajistit náklady na jeho vzdělávání, přípravu na budoucí povolání či náklady 

spojené se zdravotním stavem, musí tedy pečovat o dítě. 

 

2.2 Pojem osvojení 

 

 Osvojením přijímá osvojitel cizí dítě za vlastní a vytváří pro něj nové výchovné 

a rodinné prostředí. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a dítětem vztah jako mezi 

biologickým rodičem a jeho dítětem (adoptio naturam imitatur). Vztah mezi dítětem 

a příbuznými osvojitele je pak příbuzenský. Osvojitel má k dítěti stejná práva 

a povinnosti, jako by byl jeho rodičem. Současně zanikají vzájemná práva a povinnosti 

mezi osvojencem a jeho původní rodinou, přičemž rodičovství jako biologický 

(materiální) poměr nelze právně zrušit. 
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 Osvojení se rozvinulo do další podoby. Jde o osvojení dítěte manželem jeho 

rodiče. V tomto případě dítěti nechybí rodinné prostředí, dítě nadále vyrůstá v rodině, 

kterou vytvořil jeden z jeho rodičů, avšak osvojením dojde ke změně jeho právního 

postavení. Vzhledem k jednomu z rodičů právní vztahy dítěte zanikají (jeden z jeho 

rodičů jím právně přestává být) a k novému rodiči, tj. osvojiteli, vznikají dítěti právní 

vztahy nové. Právní postavení dítěte k jeho druhému rodiči se nemění. O uvedeném 

případě se někdy hovoří jako o nepravém osvojení. 

 Platná právní úprava osvojení v zákoně o rodině stanoví jak způsob vzniku 

osvojení, tak jeho právní následky, avšak pojem osvojení nevymezuje.  Z toho důvodu 

se v teorii rodinného práva pojem osvojení často chápe ve dvojím smyslu: 1/ jako 

samotný akt, kterým osvojitel osvojuje cizí dítě a kterým se dítě dostává do 

příbuzenského vztahu s osvojitelem a jeho příbuznými, 2/ jako poměr mezi osvojencem 

a osvojitelem a jeho příbuznými, který vzniká v důsledku osvojení. Současně nutno 

konstatovat, že rozdíl mezi dvojím chápáním pojmu osvojení je jako mezi příčinou 

a následkem, neboť první z nich za osvojení považuje právní skutečnost zakládající 

právní vztahy mezi osvojencem a osvojitelem a jeho příbuznými (dovršenou 

rozhodnutím soudu) a druhé za osvojení považuje následky uvedené právní skutečnosti, 

tj. samotné následky osvojení.  

 

2.3 Druhy osvojení 

 

 Podle zákona o rodině můžeme rozlišovat různé druhy a typy osvojení. 

 

2.3.1 Osvojení úplné a neúplné 

 

 Hlediskem tohoto rozlišení je míra začlenění osvojence do rodiny osvojitele. 

Úplné osvojení má tedy za následek úplné začlenění osvojence do nové rodiny, protože 

zanikají všechny právní vztahy osvojence k původní rodině. Při neúplném osvojení 

některé právní vztahy osvojence k původní rodině zůstanou zachovány, a to např. 

dědické právo, vyživovací povinnost nebo příbuzenské vztahy k širší rodině, a tudíž 

nedojde k úplnému začlenění osvojence do nové rodiny. Zákon o rodině v současné 

době zná pouze osvojení úplné. 



 

- 10 - 

 

2.3.2 Osvojení zrušitelné a nezrušitelné 

 

 Zákon o rodině rozlišuje oba uvedené typy osvojení s tím, že osvojení, které lze 

zrušit, bývá někdy označováno jako osvojení prvního stupně, resp. prvního typu či 

osvojení prosté, jednoduché, obyčejné, a osvojení nezrušitelné bývá též označováno 

jako osvojení druhého stupně, resp. druhého typu. 

 V prvé řadě je třeba vzít na vědomí, že společné pro oba typy osvojení je, že mezi 

osvojitelem a osvojencem vzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi 

osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský, dále do knihy narození matriky 

se na základě pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení zapíše osvojitel, popř. 

osvojitelé; oba druhy osvojení mohou vzniknout pouze na základě pravomocného 

rozhodnutí soudu.  

 Rozdíly poté existují v následujících oblastech. V prvé řadě zrušitelné osvojení 

může soud zrušit z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele, a tím znovu 

vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou (§ 73 ZOR). 

Nezrušitelné osvojení tedy není možno zrušit, avšak za určitých podmínek (osvojenec je 

osvojován novým manželem osvojitele nebo osvojitel zemřel) nebrání opětovnému 

osvojení (§ 76 ZOR). Dále jde-li o osvojení nezrušitelné, je okruh podmínek stanovený 

zákonem o rodině širší, neboť nezrušitelně lze osvojit jen nezletilého staršího jednoho 

roku (§ 75 ZOR) a takto mohou osvojit pouze manželé, nebo jeden z manželů, který žije 

s některým z rodičů dítěte v manželství, anebo pozůstalý manžel po rodiči nebo 

osvojiteli, výjimečně může takto osvojit i osamělá osoba (§ 74 odst. 2 ZOR). Současně 

zrušitelné osvojení lze později přeměnit na osvojení nezrušitelné, avšak opačná přeměna 

možná není (§ 77 ZOR).  

 K tomu je nutno uvést, že do účinnosti novely zákona o rodině č. 342/2006 Sb. (tj. 

do 2.7.2006) docházelo pouze v případě nezrušitelného osvojení ke změně zápisu 

v matrice, kde osvojitelé byli zapsáni na místě původních rodičů. Uvedený zákon, jehož 

smyslem je co nejvíce začlenit osvojence do rodiny osvojitele, však změnilo ustanovení 

§ 63 a § 74 odst. 1 ZOR tak, že nyní jsou již v rodném listě osvojitelé uvedeni namísto 

rodičů v obou případech. 
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2.3.3 Osvojení individuální a společné 

 

 Z hlediska osoby osvojitele je možno rozlišovat individuální a společné osvojení. 

Individuálním osvojením se rozumí osvojení dítěte jedním osaměle žijícím osvojitelem 

nebo osvojitelem žijícím v manželství. Společným osvojením se pak rozumí osvojení 

dítěte dvěma společnými osvojiteli s tím, že společně mohou dítě osvojit pouze 

manželé. Osoby, které v manželství nežijí, např. druh a družka, dítě jako společné 

osvojit nemohou. K tomu je nutno poznamenat, že ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 

zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů, 

registrovaní partneři, resp. jeden registrovaný partner, vůbec nemůže osvojit dítě. 

 

3. Historický vývoj 

 

 V této kapitole svou pozornost obrátím k historii osvojení. Ačkoliv jsem si 

vědoma toho, že osvojení je starodávný právní institut, rozšířený již v římském právu, 

budu se dále věnovat pouze vývoji právní úpravy osvojení, ke kterému došlo za trvání 

našeho samostatného státu.  

 

3.1 Osvojení do přijetí zákona č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení 

 

 28.10.1918 se pražská veřejnost seznámila s obsahem nóty rakousko-uherského 

ministra zahraničí G. Andrássyho ze dne 27.10.1918 americkému prezidentu 

W. Wilsonovi a vyložila si ji jako faktickou kapitulaci monarchie, čímž došlo v Praze 

a následně v dalších městech ke spontánnímu prohlašování vzniku samostatného 

československého státu. Ještě téhož dne večer byl vznik nového státu Národním 

výborem, který se prohlásil za zákonodárný sbor státu, zakotven v zákoně č. 11 Sb. z. 

a n., o zřízení samostatného státu československého. Tento tzv. recepční zákon či 

recepční norma ve svém čl. 2 zakotvila také prozatímní platnost veškerých dosavadních 

zemských a říšských zákonů a nařízení, neboť bylo žádoucí zachovat souvislost 

dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky, a byl upraven 

nerušený přechod k novému státnímu životu. 
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 Po vzniku první Československé republiky bylo osvojení v Čechách a na Moravě 

upraveno v §§ 179 až 185 Obecného zákoníku občanského z roku 1811. Z obsahu 

uvedených paragrafů se podávalo, že osvojením se rozumělo přijetí osoby za vlastní, 

tedy umožňovalo se také osvojení zletilé osoby.1 Osvojení se zakládalo smlouvou, jejíž 

podstatnou náležitostí bylo ujednání o změně příjmení osvojence, ostatní obsah smlouvy 

mohl být mezi osvojitelem a osvojencem volně smluven. Avšak nebylo možno dohodou 

změnit či vyloučit zákonem stanovené podmínky osvojení. Předně osvojit mohl pouze 

muž, resp. žena, kteří neměli vlastní manželské děti a dovršili 40 let věku, přičemž 

věkový rozdíl mezi osvojitelem a osvojencem musel být nejméně 18 let. Dále osoba 

žijící v manželství mohla osvojit nebo být osvojena jen se souhlasem druhého manžela 

s tím, že souhlasu nebylo třeba, pokud byl druhý manžel prohlášen za duševně chorého, 

jeho pobyt nebyl znám, nebo manželství bylo rozvedeno. Nezletilé dítě bylo možno 

osvojit jen se souhlasem manželského otce, neměl-li ho osvojenec, tak se souhlasem 

matky, dále poručníka a soudu. K osvojení zletilého se souhlas manželského otce 

vyžadoval jen tehdy, byl-li naživu. Odpíral-li manželský otec bez vážného důvodu 

udělit souhlas k osvojení, bylo možno se obrátit se stížností na soud. Smlouva 

o osvojení, která byla opatřena všemi potřebnými souhlasy, byla předložena zemskému 

úřadu k potvrzení a soudu k zapsání do soudních spisů.  

 Z výše uvedeného je zřejmé, že osvojením se sledovaly ryze majetkové zájmy 

osvojitele a účelem bylo zabezpečit přechod rodinného majetku osvojitele na osobu, 

kterou si sám zvolil. Z toho důvodu jen mezi osvojitelem a osvojencem vznikl vztah, 

jaký je mezi rodiči a manželskými dětmi, na ostatní členy osvojitelovy rodiny 

skutečnost osvojení neměla žádný vliv a současně si osvojenec zachoval práva ve své 

původní rodině, např. dědické právo, právo na výživné. K tomu je nutno poznamenat, že 

podle §§ 755 a 756 Obecného zákoníku občanského mimo jiné osvojitel nenabyl 

osvojením vůči osvojenci dědického práva. Vztah mezi osvojitelem a osvojencem 

vzniklý osvojením bylo možno zrušit. Byl-li osvojenec při zrušení osvojení stále ještě 

nezletilý, vyžadoval se souhlas zástupce nezletilého a soudu, neboť nezletilé dítě znovu 

přešlo pod moc manželského otce. 

                                                 
1 Podle § 21 Obecného zákoníku občanského (č. 946/1811 Sb.z.s.) se zletilosti nabývalo 

dokonáním 24. roku života. 
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 Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi byl institut osvojení upraven uherským 

právem obyčejovým, vládními a ministerskými nařízeními a jen některé otázky týkající 

se osvojení byly upraveny v zákoně č. XX/1877, o úpravě věcí poručenských 

a opatrovnických. Podle tohoto zákona osvojit mohla i osoba, která měla vlastní 

manželské děti, osvojení jim však nesmělo být na újmu, dále věkový rozdíl mezi 

osvojitelem a osvojencem musel být minimálně 16 let, otec mohl osvojit své 

nemanželské dítě, osvojenec osvojením nabyl dědické právo vůči osvojiteli a současně 

si zachoval dědické právo ve své dřívější rodině, osvojení bylo možno zrušit 

rozhodnutím soudu v případě, že osvojenec vůči osvojiteli projevil hrubou nevděčnost.  

 

3.2 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení 

 

 Ke sjednocení právní úpravy osvojení na území celé Československé republiky 

došlo zákonem ze dne 28. března 1928 č. 56 Sb. z. a n., o osvojení. Uvedený zákon 

zrušil ust. §§ 179 až 185 Obecného zákoníku občanského, dále uherské obyčejové 

právo, zákon č. XX/1877, o úpravě věcí poručenských a opatrovnických a nařízení 

vztahující se k osvojení. Stále nebylo hlavním účelem pečovat o nezletilé dítě v rodině. 

Především šlo o to, aby bezdětný osvojitel, resp. osvojitelé manželé, získali právního 

nástupce do všech svých majetkových a dalších práv, tzn. dědice. Nadále se tudíž 

umožňovalo, aby osvojencem byla i osoba zletilá.2 V případě osvojení nemanželských 

dětí šlo o nahrazení legitimace rozhodnutím vlády. 

 Na osvojení se hledělo jako na smlouvu, kterou uzavíral osvojitel s osvojencem, 

a tím osvojenec nabyl postavení zákonného potomka osvojitele. Rozeznávalo se 

osvojení a osvojení nemanželského dítěte manželským otcem.  

 Zákonnými podmínkami osvojení byly náležitosti osvojitele a náležitosti 

osvojence. Osvojitel musel mít nejméně 40 let. Osvojitel muž nesměl mít vlastní 

manželské děti, ani jim na roveň postavené (legitimované, osvojené, jakož i v poměru 

k matce nemanželské) a žena osvojitelka musela být úplně bezdětná. Osvojitel žijící 

v manželství potřeboval k osvojení souhlas svého manžela, rozvedený osvojitel  souhlas 

nepotřeboval, přitom byl-li manžel zcela zbaven svéprávnosti nebo jeho pobyt nebyl 

                                                 
2 § 1 zákona č. 447/1919 Sb., kterým se snižuje věk nezletilosti, změnil ust. § 21 Obecného 

zákoníku občanského tak, že nezletilci jsou ti, kteří nedokončili dvacátého prvního roku svého života. 
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trvale znám, dával místo manžela souhlas k osvojení ustanovený opatrovník se 

schválením soudu. Osvojitel nemohl později osvojit někoho jiného, mohl však osvojit 

více osob současně, ale jen tehdy, nebyl-li mezi nimi poměr neslučitelný s přirozeným 

poměrem sourozenců, např. poměr mezi biologickým otcem a synem. 

 Osvojenec splňoval zákonné náležitosti, pokud byl o 18 let mladší než osvojitel 

a současně nebyl osvojitelovým přímým potomkem, sourozencem nebo manželem. 

Ženatý osvojenec nebo vdaná osvojenka museli mít ke svému osvojení souhlas druhého 

manžela. Osvojenec, jehož osvojenecký poměr trval, zásadně nemohl být osvojen 

někým dalším s výjimkou osvojení manželem osvojitele. K tomu je nutno uvést, že 

manželé mohli osvojit dítě buď oba současně, nebo postupně tak, že osvojil nejprve 

jeden a po nějaké době druhý.  

 Vzhledem k tomu, že osvojení nemanželského dítěte jeho vlastním otcem mělo 

nahradit rozhodnutí vlády o legitimaci dítěte, nebylo zapotřebí splnění všech 

předpokladů stanovených zákonem pro osvojení. Jelikož biologicky byl poměr 

příbuzenství dán, byl bez právního významu věkový rozdíl mezi osvojitelem 

a osvojencem, dále osvojitel mohl být mladší 40 let, mohl mít vlastní manželské nebo 

jim na roveň postavené děti a své nemanželské děti mohl i postupně osvojovat. 

 S ohledem na skutečnost, že osvojení se provádělo smlouvou, tj. souhlasným 

projevem vůle osvojitele a osvojence, osvojitel musel být svéprávný, osvojenec 

svéprávný být nemusel, protože za nesvéprávného osvojence projevoval souhlas 

s osvojením jeho zákonný zástupce.3 Jak osvojitel, tak osvojenec, resp. jeho zákonný 

zástupce, museli projevit souhlas osobně. K projevu smluvních stran musel vždy 

přistoupit souhlas rodičů osvojence, protože udělení souhlasu k osvojení dítěte bylo 

úplně samostatným právem rodičů, které jim příslušelo i tehdy, když jim rodičovská 

                                                 
3 Podle § 21 zákona č. 946/1811 Sb.z.s., Obecného zákoníku občanského, ve znění zákona 

č. 447/1919 Sb., kterým se snižuje věk nezletilosti, kdož pro nedostatek let, pro duševní vadu nebo jiné 
poměry nejsou způsobilí sami své záležitosti spravovati, jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Sem náleží: 
děti, které ještě nedokonaly roku sedmého; nedospělci, kteří ještě nedokonali roku čtrnáctého; nezletilci, 
kteří ještě nedokončili dvacátého prvního roku svého věku; pak: zuřiví, šílení a blbí, kteří jsou užívání 
svého rozumu buď zcela zbaveni, neb alespoň nejsou s to poznati následky svých činů; rovněž ti, jimž, 
jakožto osobám prohlášeným za marnotratníky, soudce zakázal další správu jejích jmění; konečně 
nepřítomní a obce.  

Z dikce citovaného zákonného ustanovení vyplývá, že svéprávností se rozuměla způsobilost 
k právním činům s tím, že se jí dosahovalo dovršením 21. roku za předpokladu duševního zdraví, přitom 
osoba, která dosáhla 21. roku věku svého, byla zletilá. 
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moc nad dítětem z jakéhokoliv důvodu zanikla, např. zletilostí, soudním odnětím nebo 

zbavením moci otcovské. Souhlas k osvojení dávali oba rodiče, pokud však byli rodiče 

různého mínění, rozhodovalo mínění otcovo, nebyl-li otec naživu, vyžadoval se jen 

souhlas matčin, pokud byli oba mrtví, požadavek souhlasu rodičů odpadl. Rovněž 

rodiče dávali souhlas s osvojením dítěte osobně, pokud však byl některý z rodičů úplně 

zbaven svéprávnosti pro duševní chorobu nebo slabost anebo byl-li jeho pobyt trvale 

neznámý, vyžadoval se souhlas jeho zákonného zástupce a soudu. Rodiče mohli odepřít 

souhlas s osvojením svého dítěte, avšak pouze tehdy, pokud pro to měli závažný důvod, 

v opačném případě byl jejich souhlas nahrazen rozhodnutím soudu. 

 Smlouva o osvojení musela být vyhotovena písemně, a to buď ve formě veřejné 

listiny, tj. soudního protokolu či notářského spisu, anebo ve formě soukromé listiny 

s tím, že podpisy stran byly soudně nebo notářsky ověřeny. Osoby, jejichž souhlasu 

bylo ke smlouvě o osvojení také zapotřebí, např. manžel a rodič, dávali přivolení v téže 

formě. Smlouva musela být vždy schválena soudem, a to okresním soudem, jenž byl 

obecným soudem osvojitele ve věcech sporných, přičemž pro určení příslušnosti soudu 

bylo rozhodující bydliště osvojitele. Byl-li osvojenec nesvéprávný, okresní soud, 

u něhož se vedlo poručenství nebo opatrovnictví konkrétního osvojence, schvaloval 

smlouvu o osvojení společně s krajským sborovým soudem. V řízení před poručenským 

(opatrovnickým) soudem byly předně vyšetřeny poměry rozhodné pro schválení 

smlouvy o osvojení, na jejichž základě poté poručenský (opatrovnický) soud vyhotovil 

návrh rozhodnutí ve věci, který měl formu usnesení a který byl společně se spisem 

předložen nadřízenému sborovému soudu. Jen posledně uvedenému soudu příslušelo 

konečně potvrdit, nebo zamítnout předmětnou smlouvu o osvojení. Rozhodl-li soud, že 

osvojeneckou smlouvu schvaluje, poznamenal uvedenou skutečnost do příslušných 

seznamů, dále jedno vyhotovení smlouvy založil do sbírky listin, další vyhotovení zaslal 

smluvním stranám a současně o osvojení učinil poznámku v matrice osvojence 

a vyrozuměl jeho domovskou obec. Smlouvu neschválil, pokud neměla náležitosti 

stanovené zákonem, dále nebyla ku prospěchu nezletilého osvojence anebo v případě, 

že osvojení dítěte nemanželským otcem mohlo mít za následek rozvrat manželství 

otcova. 

 Pokud jde o podstatný obsah smlouvy o osvojení, vždy v ní muselo být ustanovení 

o změně příjmení osvojence. Ostatní obsah osvojenecké smlouvy mohl být mezi 
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osvojitelem a osvojencem volně smluven. Dovozovalo se však, že nepřípustné je 

ujednání, které by bylo v rozporu s ust. § 4 odst. 4 věty druhé zákona o osvojení, podle 

kterého osvojenec a jeho potomci měli nárok na výživu ve vlastní rodině, pokud 

osvojitel nebyl schopen je živit. Dále bylo nepřípustné ujednání, které by bylo v rozporu 

s ust. § 6 zákona o osvojení, podle něhož osvojitel nenabýval osvojením žádných 

majetkoprávních nároků proti osvojenci a jeho potomkům. Smyslem byla ochrana 

života osvojence, aby se osvojitel v touze zmocnit se osvojencova majetku neuchýlil 

k jeho vraždě. Část právní teorie však zastávala názor, že posledně citované zákonné 

ustanovení je dispozitivní, a tudíž si osvojitel mohl smlouvou o osvojení stanovit nárok 

na výživu a dědické právo proti osvojenci a jeho potomkům s tím, že soud v rámci 

vyšetřování poměrů rozhodných pro schválení smlouvy o osvojení zkoumal také, zda 

takové ujednání není na újmu nesvéprávného osvojence či se u svéprávného osvojence 

nepříčí dobrým mravům.4  

 Nebylo-li smluveno něco jiného, mělo osvojení následující právní účinky: 1/ mezi 

osvojitelem a osvojencem nastal osvojením týž poměr, jaký je mezi rodiči a 

manželskými dětmi, 2/ nezletilý osvojenec přešel pod rodičovskou a otcovskou moc 

osvojitele, a protože osvojitelce nenáležela otcovská moc, nezletilý osvojenec zůstával 

pod mocí svého biologického otce, který nadále určoval povolání osvojence, zastupoval 

jej, spravoval jeho jmění a nesl náklady na jeho výchovu s tím, že osvojitelka ho 

bezprostředně vychovávala, 3/ s ostatními členy osvojitelovy rodiny osvojenec 

nevstupoval do žádného poměru, a to ani příbuzenského, ani majetkoprávního, 4/ 

osvojenec nabyl proti osvojiteli všech majetkových práv jako dítě manželské, tedy 

stejný nárok na výživu, zaopatření, vyvěnění, výbavu a stejné dědické nároky včetně 

povinného dílu. K tomu je nutno poznamenat, že ačkoliv se osvojením  založil poměr 

pouze mezi osvojitelem a osvojencem, děti osvojence, které se narodily před osvojením, 

mohly také vstoupit do příbuzenského vztahu k osvojiteli, jestliže daly k tomu souhlas 

samy anebo byly-li nesvéprávné ustanoveným opatrovníkem se schválením soudu. Děti 

osvojence narozené po osvojení již byly vázány smlouvou o osvojení, a tudíž byly 

v příbuzenském poměru k osvojiteli jako jeho potomci. 

                                                 
4 Rouček, F. - Sedláček, J. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému 

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Reprint původního vyd. Praha: CODEX 
Bohemia, 1998, s. 902. 
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 Osvojení bylo možno zrušit, a to jednak smlouvou. Smluvními stranami této 

zrušující smlouvy byli všichni účastníci osvojeneckého poměru, tedy na straně 

osvojitelově to byl osvojitel, popř. oba osvojitelé manželé a na straně osvojencově to 

byl osvojenec a jeho potomci, pokud se osvojením dostali do příbuzenského poměru 

k osvojiteli. Avšak osvojení bylo možno zrušit také jen částečně mezi jedním 

osvojitelem a jedním účastníkem, tj. jen osvojencem nebo jen jedním potomkem 

osvojence. Byl-li některý z uvedených účastníků v době uzavření zrušující smlouvy 

nesvéprávný, dával za něj souhlas ustanovený opatrovník se schválením soudu, jinak se 

dával souhlas osobně. Přitom se dovozovalo, že i zrušující smlouva musí být uzavřena 

písemně, ve formě veřejné listiny, tj. soudního protokolu či notářského spisu anebo ve 

formě soukromé listiny s tím, že podpisy stran musí být soudně nebo notářsky ověřeny. 

Dále bylo možno, aby osvojitel, resp. osvojitelé manželé žalovali o zrušení osvojení, 

pokud se stal osvojenec nehodným dědit, nebo mohl být vyděděn nebo z jiných 

důležitých důvodů, přičemž byl žalován osvojenec a jeho potomci anebo jen osvojenec 

samotný. Naproti tomu osvojitel či oba osvojitelé manželé mohli být žalováni 

osvojencem na zrušení osvojení, pokud pro to měl důležité důvody na své straně. 

Zrušením osvojení pominuly do budoucna všechny jeho účinky, zejména osvojenec 

obdržel své dřívější příjmení a vrátil se pod moc svého biologického otce, byl-li 

nesvéprávný. 

 Lze tedy konstatovat, že zákon o osvojení pro celou Československou republiku 

přinesl promyšlenější a podrobnější právní úpravu osvojení, a to jako 

soukromoprávního vztahu, jehož účastníkům byla dána značná volnost při úpravě 

vzájemných práv, přičemž zákon samotný je omezoval jen minimálně. V právní úpravě 

však existovaly i rozpory a legislativní nedomyšlenosti, a bylo především na soudní 

praxi hledat tu správnou cestu.  

 

3.3 Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném 

 

 Osvojení bylo nově upraveno v zákoně č. 265/1949 Sb., o právu rodinném (dále 

jen zákon o právu rodinném nebo jen ZPR), který nabyl účinnosti dnem 1.1.1950, a to 

v jeho §§ 63 až 69, části čtvrté Osvojení, hlavě druhé Rodiče a děti. Nová právní úprava 

pojala osvojení především jako institut náhradní rodinné péče o dítě. Takže pro 
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budoucnost nebude již osvojení právním prostředkem k zajištění trvání rodu, nýbrž 

prostředkem, jak zabezpečit dítěti řádnou výchovu v řádné rodině. 

 Vzhledem k novému pojetí je podmínkou osvojení, že osvojit lze jen nezletilé 

dítě 5 a jen pokud je mu osvojení k prospěchu (§ 64 odst. 1 ZPR). Prospěch osvojence je 

spatřován v jeho řádné výchově, přičemž zárukou toho je osvojitel. Dále mezi 

osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl (§ 64 odst. 2 ZPR) 

a osvojitelem nemůže být, kdo není svéprávný (§ 64 odst. 3 ZPR). Současně osvojení 

brání existující rodinný poměr osvojitele k osvojenci, což bylo dovozováno (např. 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.8.1956, sp.zn. Cz 358/56). 

 Osvojenec může být osvojen jak jednotlivcem, tak manžely, resp. jedním 

z manželů. Manželé mohou osvojence osvojit jen jako společné dítě, a to buď současně, 

nebo časově odděleně. Osvojuje-li jen jeden manžel, je k tomu zapotřebí souhlasu 

druhého manžela. Není však třeba souhlas manžela, který je pro duševní poruchu zcela 

zbaven svéprávnosti nebo je-li opatření jeho souhlasu spojeno s překážkou těžko 

překonatelnou, např. proto, že je trvale nebo po delší dobu neznámého pobytu (§ 65 

odst. 1 a 2 ZPR).  

 Ve smyslu ust. § 66 odst. 2 věty první ZPR k osvojení je třeba souhlas zákonného 

zástupce osvojence (zejména rodičů). Jestliže jeden z rodičů není na živu, není znám 

nebo není svéprávný, anebo je-li  jeden  z  rodičů  rodičovské  moci  zbaven nebo je-li 

jeho rodičovská moc v klidu, je k osvojení třeba souhlas druhého rodiče (§ 55 odst. 2 

ZPR). Nemá-li  rodičovskou  moc  ani  jeden  z  rodičů  nebo je-li rodičovská moc obou 

rodičů v klidu, k osvojení je třeba souhlas poručníka, ustanoveného soudem dle § 78 

ZPR (§ 56 ZPR). Přičemž  zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních 

v § 265 stanovil, že soud v řízení o osvojení rodiče vyslechne, i když nejsou zákonnými 

                                                 
5 Podle § 9 zákona č. 141/1950 Sb., občanského zákoníku, způsobilost vlastními úkony nabývat 

práv a zavazovat se (svéprávnost) vzniká v plném rozsahu dosažením zletilosti. Podle § 10 odst. 1 se 
zletilosti dosahuje dovršením osmnáctého roku. Podle odst. 2 téhož zákonného ustanovení se nezletilec 
stane zletilým také uzavřením manželství; zletilosti nepozbude ani zánikem manželství, ani bude-li 
manželství prohlášeno za neplatné.  

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, manželství nemůže uzavřít osoba 
nezletilá. Ze závažných příčin lze povolit uzavření manželství nezletilci staršímu než šestnáct let. 

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že již od účinnost zákona č. 141/1950 Sb., občanského 
zákoníku, tj. od 1.1.1951, způsobilost k právním úkonům (ve starší terminologii svéprávnost) vzniká 
v plném rozsahu zletilostí, přitom zletilosti se nabývá dosažením 18 let, nebo uzavřením manželství. 
Manželství pak může uzavřít nezletilý starší 16 let, avšak jen s povolením soudu s tím, že zletilosti 
nabude, i když uzavře neplatné manželství. 
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zástupci dítěte. Z uvedeného je zřejmé, že zákon o právu rodinném neznal nezájem 

rodičů o dítě a zásadně vyžadoval souhlas rodičů k osvojení dítěte. Pokud souhlasu 

rodičů nebylo výjimečně třeba, alespoň soudu byla uložena povinnost zjišťovat názor 

rodičů na zamýšlené osvojení. Současně se dovozovalo, že jednou udělený souhlas 

k osvojení nelze považovat za neodvolatelný, nýbrž je třeba připustit možnost jeho 

odvolání, a to až do skončení řízení o osvojení (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 

21.6.1954, sp.zn. Cz 272/54 ). Souhlas rodiče dítěte nelze nijak nahradit, a to ani 

rozhodnutím soudu.  

 Ve smyslu ust. § 66 odst. 2 věta druhá ZPR k osvojení je třeba také souhlas 

osvojovaného dítěte, je-li s to posoudit dosah osvojení. 

 K osvojení může dojít jen výrokem soudu na žádost osvojitele. O osvojení se 

rozhoduje v řízení podle ust. § 263 a násl. zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech 

občanskoprávních, a soudem místně příslušným je obecný soud osvojence, není-li 

v Československé republice takového soudu, je k rozhodnutí příslušný obecný soud 

osvojitele, přičemž pro posouzení místní příslušnosti je rozhodující bydliště osvojence, 

resp. osvojitele. O osvojení se rozhoduje usnesením v senátě s tím, že před rozhodnutím 

o osvojení vyslechne soud – pokud možno osobně – osvojitele a jeho manžela, je-li 

třeba jeho souhlas, zákonného zástupce osvojence a osvojence, je-li schopen posoudit 

dosah osvojení, a vždy rodiče. 

 Pokud jde o právní následky osvojení, pak dle § 63 ZPR vznikne osvojením mezi 

osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a současně dle 

§ 68 odst. 1 ZPR osvojením zanikne rodičovská moc rodičů osvojencových (resp. 

poručenství). Ve smyslu ust. § 68 odst. 2 ZPR zbude jen podpůrná vyživovací povinnost 

(tj. pokud jiné osoby výživou povinné nejsou s to své vyživovací povinnosti dostát), a to 

jednak vyživovací povinnost osvojence v jeho dosavadní rodině, a jednak vyživovací 

povinnost dosavadní rodiny vůči osvojenci. Ve smyslu ust. § 67 odst. 1 ZPR je dalším 

následkem osvojení změna příjmení osvojence tak, že dostane příjmení osvojitele 

a společný osvojenec manželů dostane příjmení určené pro ostatní jejich děti. Podle 

odst. 2 téhož zákonného ustanovení však k příjmení nabytému osvojením mohl 

osvojenec se souhlasem osvojitele připojit své příjmení dosavadní. K tomu je nutno 

poznamenat, že občanský zákoník č. 141/1950 Sb. výslovně přiznával osvojenci a jeho 
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potomkům i osvojiteli a jeho příbuzným vzájemné dědické právo podle dědických 

skupin jako příbuzným a současně stanovil, že osvojenec nedědí v původní rodině 

a původní rodina osvojence nedědí po něm (§ 532 odst. 1 a 2). 

 Zrušit osvojení, jsou-li pro to důležité důvody, může soud na návrh osvojitele 

nebo osvojence (§ 69 odst. 1 ZPR). Soudem příslušným k podání návrhu je dle § 267 

zákona o řízení ve věcech občanskoprávních č. 142/1950 Sb. soud, jenž osvojení 

vyslovil. Je-li osvojenec nezletilý, je k návrhu oprávněn opatrovník, jehož mu soud 

zřídí, poněvadž osvojitel nemůže z důvodu střetu zájmů osvojence zastupovat a rodičům 

v důsledku osvojení jejich rodičovská moc zanikla (srov. rozhodnutí Krajského soudu 

Uherské Hradiště ze dne 7.10.1952, sp.zn. 5 Ok 473/52).  

 Pokud je osvojenec zletilý, je možné osvojení zrušit také dohodou mezi 

osvojencem a osvojitelem s tím, že tato dohoda musí mít formu soudního zápisu (§ 69 

odst. 2 ZPR). 

 Zákon č. 15/1958 Sb., o změně předpisů o osvojení, který nabyl účinnosti dnem 

29. 5. 1958, přinesl do právní úpravy osvojení obsažené v zákoně o právu rodinném 

podstatné změny. Tyto změny reagovaly na to, že osvojení se stalo frekventovaným 

právním institutem (z důvodu zrušení institutu pěstounství a zmírnění požadavků na 

osobu osvojitele, např. může mít i vlastní děti a být mladší 40 let), a rovněž zohlednily  

poznatky o psychické deprivaci dětí.  

 V prvé řadě bylo vzato na vědomí, že vztah mezi osvojencem a osvojitelem a jeho 

rodinou je třeba ještě více utužit a upevnit. Z toho důvodu byl zaveden druhý typ 

osvojení. Příznačné pro tento typ osvojení bylo, že mezi osvojencem a osvojitelem 

i jeho příbuznými vznikl příbuzenský poměr. Dále se osvojitel zapisoval v matrice jako 

otec nebo matka osvojence místo rodičů.6 Zanikla vzájemná podpůrná vyživovací 

povinnost mezi osvojencem a dosavadní rodinou. Osvojenec již nemohl k příjmení 

osvojitele připojit své příjmení dosavadní a současně osvojení tohoto typu nemohlo být 

                                                 
6 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 16.11.1961, sp.zn. 3 Cz 59/61, vyložil ust. § 66 odst. 2 

zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, ve znění zákona č. 15/1958 Sb. tak, že osvojitelé, kteří jsou 
manžely, budou oba zapsáni v matrice místo rodičů osvojence. Dále osvojitel, který je manželem matky 
dítěte, bude do matriky zapsán na místě otce a matka dítěte zůstane i nadále v matrice zapsána jako 
matka. Jediná osoba, která není manželem matky nebo manželkou otce dítěte, by byla do matriky zapsána 
sama místo obou rodičů dítěte. Protože zcela nepřirozený stav by nastal, kdyby dítě osvojil jen muž, není 
možno v takovém případě osvojení druhého typu vyslovit. 
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již nikdy zrušeno. K tomu je nutno poznamenat, že uskutečnění osvojení druhého typu 

nebránilo tomu, aby osvojenec byl opět osvojen, přičemž se dovozovalo, že je možné 

osvojence opětovně osvojit oběma typy osvojení. Dále je nutno poznamenat, že zákon 

o změně předpisů o osvojení č. 15/1958 Sb. doplnil zákon o řízení ve věcech 

občanskoprávních č. 142/1950 Sb. o čl. III tak, že umožnil, aby osvojení prvého typu 

bylo za splnění určitých podmínek, zejména tu šlo o podmínku nezletilosti dítěte, 

přeměněno na osvojení druhého typu.  

 Dále se vzaly na vědomí poznatky o psychické deprivaci dětí. Matějček, Z. 

a Langmeier, J. ji definovali jako psychický stav, který vzniká, když základní psychické 

potřeby dítěte nejsou uspokojovány v dostatečné míře a po dosti dlouhou dobu. 

Především nedostatečné uspokojení citových potřeb v útlém věku může mít za následek 

určité psychické odchylky od běžné normy. Uvedené poznatky zapříčinily veřejné 

tažení proti ústavní péči a za práva dítěte na péči mateřskou, resp. rodičovskou. 

 Proto byly připuštěny tři skupiny výjimek z podmínky, že rodiče, pokud jsou 

zákonnými zástupci dítěte, přivolují k jeho osvojení. Podle § 66 odst. 3 zákona 

č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, ve znění zákona č. 15/1958 Sb. se jednalo 

o následující případy: 1/ dítě je po dobu nejméně jednoho roku v ústavní péči a rodiče 

o ně neprojeví po tu dobu žádný zájem, 2/ rodiče neprojeví o dítě žádný zájem po dobu 

nejméně dvou let, 3/ rodiče dali přivolení k osvojení předem bez vztahu k určitým 

osvojitelům s tím, že přivolení předem je možno dát jen ústně do protokolu před 

soudcem nebo před orgánem pověřeným péčí o mládež. V těchto případech však bylo 

namísto souhlasu rodičů třeba přivolení opatrovníka, který byl osvojovanému dítěti 

v řízení o osvojení ustanoven. 

 Soudy při výkladu pojmu „žádný zájem“ vycházely z důvodové zprávy k zákonu 

o změně předpisů o osvojení č. 15/1958 Sb., podle které soud upustí od opatření 

přivolení rodičů tehdy, jestliže z celého jejich jednání, postoje a citových vztahů k dítěti 

je zřejmé, že o něj nestojí, že se ho zřekli a že ani do budoucna mu nehodlají poskytnout 

potřebnou péči a zájem. Na úplný nezájem o dítě se dá usoudit např. tehdy, jestliže 

rodiče vůbec nepřispívají nebo odmítají přispívat na jeho výchovu a výživu, nepřijdou 

se na ně podívat, nezajímají se o jeho zdravotní stav a chování, neposkytují mu 

hmotnou ani morální pomoc v obtížných životních situacích atd. Přitom je třeba uvážit 
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okolnosti, které rodiči skutečně bránily projevit o dítě zájem. Záhy se však ukázalo, že 

doslovný výklad pojmu „žádný zájem“ v soudní praxi vede k tomu, že pokud rodiče 

projevili v určených lhůtách třeba i jen sebemenší zájem o dítě (např. tím, že mu poslali 

pohled k Vánocům), bylo jejich souhlasu k osvojení i tak zapotřebí. Z toho důvodu se 

Nejvyšší soud opakovaně zabýval otázkou „zvýšeného zájmu“ rodičů o dítě v době, kdy 

už bylo zahájeno řízení o osvojení, poukazuje přitom na skutečnost, že předstíraný 

zájem rodičů, by neměl zmařit osvojení, které by bylo v zájmu dítěte.  

Zákon č. 15/1958 Sb., o změně předpisů o osvojení, změnil a doplnil také 

ustanovení § 265 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních, podle 

kterého soud před rozhodnutím o osvojení vyslechne, podle možností osobně, osvojitele 

a jeho manžela, je-li třeba jeho souhlas, rodiče osvojovaného dítěte, opatrovníka, který 

mu byl ustanoven v řízení o osvojení, případně jeho poručníka, dále orgán pověřený 

péčí o mládež a osvojované dítě, je-li schopno posoudit dosah osvojení tak, že není 

třeba slyšet ty rodiče, kteří jsou zbaveni rodičovské moci, dále ty, kteří jsou zbaveni 

zcela svéprávnosti, a současně rodiče, jejichž přivolení k osvojení není třeba, ačkoliv 

jsou zákonnými zástupci dítěte. Rodiče, které není třeba slyšet, nejsou ani účastníky 

řízení o osvojení. 

K tomu je nutno poznamenat, že od účinnosti zákona o změně předpisů o osvojení 

č. 15/1958 Sb. (tj. od 29.5.1958) se začala tradovat anonymita osvojení, přičemž 

skutečnost osvojení se tajila nejen před biologickými rodiči a příbuznými dítěte, ale 

i před samotným dítětem. Smyslem bylo zabezpečit stabilitu vztahu mezi osvojitelem 

a osvojencem.  

 Ačkoliv se v současné době právní úprava osvojení obsažená v zákoně č. 

265/1949 Sb., o právu rodinném, ve znění zákona č. 15/1958 Sb., může jevit jako 

poměrně jednoduchá, s dnešní právní úpravou v řadě otázek nesrovnatelná, základ 

dalšího zdokonalování položila. 

 

 

 

3.4 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 
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 V současné době je právní úprava osvojení obsažena v zákoně č. 94/1963 Sb., 

o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a to v §§ 63 až 77, hlavy čtvrté nazvané 

Osvojení, části druhé Vztahy mezi rodiči a dětmi. Protože o osvojení rozhoduje soud, je 

dalším pramenem (procesní normou) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen občanský soudní řád nebo jen o.s.ř.). Vzhledem 

k tomu, že také současná právní úprava osvojení prošla svým historickým vývojem, je 

nutno o tom pojednat. 

 Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 

dnem 1.4.1964, byl za dobu své čtyřicetileté existence několikrát novelizován. Právní 

úpravu osvojení změnily novely provedené zákonem č. 132/1982 Sb., dále zákonem 

č. 91/1998 Sb., zákonem č. 360/1999 Sb., zákonem č. 315/2004 Sb. a zákonem 

č. 342/2006 Sb. 

 Předně zákon o rodině, v původním znění, stanovil odchylně podmínky, za 

kterých je možno osvojit dítě bez souhlasu rodičů, kteří jsou jeho zákonnými zástupci. 

Ve smyslu ust. § 68 odst. 1) písm. a) a b) ZOR se jednalo o následující případy nezájmu 

rodičů o dítě: a/ rodiče neprojeví nejméně po dobu jednoho roku o dítě opravdový 

zájem, který by jako rodiče projevit měli, b/ rodiče dají přivolení k osvojení předem bez 

vztahu k určitým osvojitelům.  Přivolení předem je možno dát ústně do protokolu před 

soudem nebo před národním výborem (a to za okolností, které nedávají důvody 

k pochybnostem o zralé a důkladné úvaze rodiče o dosahu tohoto prohlášení).7 

Takovým prohlášením dávají rodiče přivolení k osvojení obecně, tedy i k případnému 

nezrušitelnému osvojení s tím, že mohou jednou dané přivolení dodatečně odvolat, a to 

až do právní moci rozhodnutí o osvojení. Dřívější ust. § 68 odst. 1 písm. b) ZOR tedy 

obsahovalo právní úpravu tzv. blanketového souhlasu s osvojením, ale v důležitých 

ohledech se od ní lišilo. 

 Ustanovení § 68 odst. 1 písm. a) ZOR požadovalo, aby nezájem rodičů o dítě trval 

nejméně po dobu jednoho roku, přitom nezájem byl vymezen tak, že rodiče 

neprojevovali o dítě zájem opravdový. Neprojevení opravdového zájmu o dítě však již 

                                                 
7 Srov. stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 4.2.1973, sp.zn. Cpj 159/73, jímž Nejvyšší soud 

reagoval na nesprávný postup porodnic spočívající v tom, že krátce po porodu, nebo dokonce v den 
porodu byl opatřován ústní souhlas rodičky s osvojením. 
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definováno nebylo, a proto se touto otázkou zabývala právní teorie i soudní praxe.8 

Novela zákona o rodině, zákon č. 132/1982 Sb., zkrátil lhůtu nezájmu rodičů o dítě na 

šest měsíců. Další novela zákona o rodině, zákon č. 91/1998 Sb., neprojevení 

opravdového zájmu o dítě podrobně obsahově vymezil, a to tím, že demonstrativně (viz 

slovo zejména) recipoval to, čeho se dopracovala doktrína a judikatura. Současně začal 

odlišovat žádný zájem (absolutní nezájem) rodičů o dítě. 

 V uvedených případech, kdy není třeba k osvojení souhlas rodičů, ačkoliv jsou 

zákonnými zástupci dítěte (§ 68 odst. 1 písm. a), b) ZOR), nejsou rodiče ve smyslu 

ustanovení § 181 odst. 2 o.s.ř., v původním znění, účastníky řízení o osvojení. 

„Nedostatek právní úpravy však spočíval v tom, že teprve na výsledku provedeného 

dokazování v řízení o osvojení záleželo vyřešení otázky, zda rodič má dát souhlas 

k osvojení či nikoliv, a tedy zda je účastníkem řízení o osvojení. Přitom se vycházelo 

z toho, že soud potřebné a rozhodné skutečnosti musí zjišťovat zpravidla bez 

přítomnosti rodiče, případně tak, aby nebyl zmařen sledovaný účel osvojení, tj. dodržení 

anonymity nového jména a adresy dítěte atp. Získáváním skutkového podkladu bez 

osobní účasti rodiče a bez jeho osobního vyjádření, tj. bez jeho působení jakožto 

aktivního subjektu řízení, docházelo k porušení základních právních principů, jako je 

procesní princip ut altera pars audiatur, hmotněprávní princip rovného postavení 

účastníků právního vztahu. Za dané situace nebylo možno vyloučit, že rodiči, který 

nemá možnost osobně se vyjádřit k tvrzení, že neprojevil opravdový zájem o dítě, a tedy 

přispět k průkazu nepravdivosti tohoto tvrzení, bude citelně s neodčinitelnými následky 

ukřivděno (zákon o rodině totiž připouští možnost osvojit i nezrušitelně). Uvedené 

souvisí s požadavkem právní jistoty. Nelze přehlížet, že pokud by soud nesprávně 

posoudil otázku, je-li třeba souhlasu rodiče s osvojením či nikoliv, a tím otázku jeho 

účastenství v řízení o osvojení, mohl by rodič zcela oprávněně podat odvolání proti 

rozsudku o osvojení dítěte třeba až za řadu let.“9 

 Snaha o ochranu práv rodiče a zvýšení právní jistoty vedla ke změně právní 

úpravy. Novelou zákona o rodině č. 91/1998 Sb., § 68 odst. 1 a odst. 3 bylo stanoveno, 

                                                 
8 Dunovský, J. - Radvanová, S. – Švestka, J. K pojetí opravdového zájmu rodičů o dítě podle 

zákona o rodině. Socialistická zákonnost, 1967, roč. XV, č 3, s. 129-135. Rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ze dne 30.10.1969, sp.zn. 1 Cz 42/69, dále rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23.5.1975, sp.zn. 1 Cz 
41/75 a stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 10.5.1981, sp.zn. Cpj 228/81. 

9 Švestka, J. Osvojení v Československém právním řádu. Praha: Universita Karlova, 1973. 101 s. 
Kapitola  VI, Podmínky osvojení, s. 55 a 56. 
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že o nutnosti souhlasu rodiče k osvojení a tím i o jeho účastenství v řízení o osvojení 

rozhoduje soud v samostatném řízení. Před vlastním řízením o osvojení tak bylo 

předsunuto další řízení (nesprávně označované jako incidenční). Jednalo se o pomocné 

adopční řízení, jež bylo upraveno ust. § 68 odst. 3 ZOR ve spojení s § 181 odst. 2 o.s.ř., 

v novelizovaném znění. Jeho účastníky byli dítě (zastoupené kolizním opatrovníkem), 

rodiče a okresní úřad, pokud byl navrhovatelem. Toto řízení se zahajovalo na návrh. Až 

novelou občanského soudního řádu, zákonem č. 30/2000 Sb., bylo zavedeno „Řízení 

o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení“ (§ 180a a 180b o.s.ř.).  

 Podle zákona o rodině, v původním znění, vyjadřovat souhlas či nesouhlas 

s osvojením mohl jen rodič, který byl sám zletilý. Nezletilý rodič nemá způsobilost 

k právním úkonům v plném rozsahu (§ 9 OZ) a nemá rodičovská práva (§ 34 odst. 2 

ZOR), a tedy ani právo zastupovat své dítě. Z toho důvodu dává souhlas k osvojení 

druhý rodič, pokud je zákonným zástupcem dítěte. Pokud ani on není, dává souhlas jen 

opatrovník dítěte ustanovený podle § 78 ZOR (poručník). Přičemž ale tento opatrovník, 

nemůže dát souhlas s osvojením podle § 68 odst. 1 písm. b) ZOR, tj. tzv. blanketový 

souhlas. 

 Podle § 181 odst. 2 o.s.ř., v původním znění, rodiče osvojovaného dítěte však 

nejsou účastníky řízení, jestliže jsou zbaveni rodičovských práv nebo jestliže nemají 

(vůbec) způsobilost k právním úkonům, jakož i v případech, kdy není třeba k osvojení 

jejich souhlasu, ačkoli jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte. Podle § 182 odst. 

2 o.s.ř., v původním znění, ostatní účastníky musí soud vždy vyslechnout, a to podle 

možnosti osobně. 

 Z dikce citovaných zákonných ustanovení vyplývá, že rodiče dítěte nejsou 

účastníky řízení o osvojení mimo jiné tehdy, jsou-li zbaveni způsobilosti k právním 

úkonům dle § 10 odst. 1 OZ. Nezletilý rodič, který má způsobilost k takovým právním 

úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a mravní vyspělosti odpovídající 

jeho věku (§ 9 OZ), je účastníkem řízení o osvojení a musí být soudem vždy vyslechnut. 

Ke stanovisku nezletilého rodiče přitom soud při rozhodování o osvojení přihlíží 

a odchýlit se od něho může jen tehdy, shledá-li pro to závažné důvody. Uvedené platí až 

do novely zákona o rodině č. 91/1998 Sb., která posiluje postavení nezletilého rodiče 

tak, že mu výslovně dává právo vyjadřovat souhlas či nesouhlas k osvojení jeho dítěte. 
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 Dále zákon o rodině, v původním znění, odlišně stanovil okruh osob oprávněných 

svěřit do preadopční péče dítě, které je v ústavu. Ve smyslu ust. § 69 odst. 2 ZOR dítě, 

které bylo v ústavu z vůle rodičů, svěřoval do preadopční péče ústav, resp. ředitel 

ústavu (tj. lékař pediatr), a to po dohodě s okresním národním výborem. Pouze dítě, 

které bylo v ústavu z rozhodnutí soudu, svěřoval do preadopční péče soud. Pokud 

novela zákona o rodině, zákon č. 91/1998 Sb., změnila uvedené ustanovení § 69 odst. 2 

ZOR tak, že stanovila, že o preadopční péči dítěte, které je v ústavu, ať již z rozhodnutí 

soudu, nebo z vůle rodičů, rozhoduje v obou případech orgán sociálně–právní ochrany 

dětí, pak neuvedla toto ustanovení do souladu s čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv 

a svobod. Přičemž ust. § 69 odst. 2 ZOR nedoznalo změny ani v důsledku nálezu 

Ústavního soudu ze dne 28.3.1995, sp.zn. Pl.ÚS 20/94, ve kterém Ústavní soud 

výslovně uvedl, že právní předpisy, které stanoví, že správní orgán má právo učinit 

taková opatření, o nichž má jinak právo rozhodnout pouze soud, jsou v rozporu s čl. 32 

odst. 4 Listiny základních práv a svobod. 

  Zákon o rodině v původním znění nijak neomezoval možnost případného 

opětovného osvojení osvojence, když v ust. § 75 pouze stanovil, že osvojení 

nezrušitelné nebrání, aby osvojenec mohl být opět osvojen.  

 S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že podstatně právní úpravu osvojení 

změnila novela zákona o rodině provedená zákonem č. 91/1998 Sb. Následující novely 

přinesly jen dílčí změny. Zákon č. 360/1999 Sb. doplnil ustanovení o souhlasu Úřadu 

pro mezinárodněprávní ochranu dětí s osvojením dítěte do ciziny. Zákon č. 315/2004 

Sb. zohlednil skutečnost, že dítě, které potřebuje pomoc, může být umístěno nejen do 

ústavu, ale i do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zákon č. 342/2006 Sb. 

odstranil jeden z rozdílů mezi zrušitelným a nezrušitelným osvojením tak, že stanovil, 

že do knihy narození matriky se osvojitelé zapíší namísto rodičů v obou případech. 

 Platná právní úprava osvojení je obsažena v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve 

znění pozdějších předpisů, a to v jeho části druhé Vztahy mezi rodiči a dětmi, hlavě 

čtvrté Osvojení, v §§ 63 až 77. Dalším pramenem právní úpravy osvojení je zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v němž jsou 

upraveny řízení ve věcech osvojení, a to konkrétně v §§ 180a až 185. Zprostředkování 

osvojení je upraveno v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
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pozdějších předpisů, a to především v § 19a a násl., hlavy IV, části třetí. Jelikož 

skutečnost osvojení je nutno evidovat, nelze nezmínit zákon č. 301/2000 Sb., 

o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů. O mezinárodním osvojení 

rozhoduje soud v souladu s ustanovením § 26, § 41 a § 63 a násl. zákona č. 97/1963 Sb., 

o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů. 

 Osvojení je upraveno také v několika mezinárodních dokumentech. Ve smyslu 

čl.10 Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) je Česká republika vázána Úmluvou o právech dítěte (Sdělení federálního 

ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991), jejímž smyslem je zajištění mezinárodní 

ochrany práv dětí. Dále je Česká republika vázána Úmluvou o ochraně dětí a spoluprací 

při mezinárodním osvojení (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2000 Sb. m. 

s.), jejímž smyslem je zajistit, aby při mezinárodním osvojení nedocházelo 

k nezákonným manipulacím s dětmi. Současně je Česká republika vázána Evropskou 

úmluvou o osvojení dětí (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 132/2000 Sb. m. s.), 

jež se snaží sladit vnitrostátní právní úpravu osvojení v členských státech Rady Evropy. 

K tomu je nutno poznamenat, že s uvedenými mezinárodními dokumenty je platná 

právní úprava osvojení zásadně v souladu.  

 

4. Podmínky osvojení 

 

 V zákoně o rodině jsou stanoveny podmínky, jejichž splnění je předpokladem pro 

vyslovení osvojení soudem. Jde o takové skutkové okolnosti a právní skutečnosti, bez 

nichž by osvojení nemohlo plnit svoji společenskou funkci a jež jsou vyjádřeny 

v ustanovení § 63 a nasl. ZOR. Většina podmínek stanovených zákonem o rodině jsou 

společné jak pro osvojení zrušitelné, tak pro osvojení nezrušitelné. Jde-li však 

o osvojení nezrušitelné, přistupují k nim podmínky další. 

 

4.1 Podmínky stanovené pro oba typy osvojení 

 

1) Osvojení musí být osvojenci ku prospěchu. 
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 Dominantním ustanovením Úmluvy o právech dítěte je čl. 3 odst. 1, jenž stanoví, 

že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už 

uskutečňované veřejnými, nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními 

nebo zákonodárnými orgány. 

 V zájmu dítěte nepochybně je, aby se mu dostalo během jeho vývinu toho 

nejlepšího (srov. nález Ústavního soudu ze dne 19.4.2001, sp.zn. IV. ÚS 695/2000).  

 Vedoucím principem právní úpravy osvojení v zákoně o rodině je, aby osvojení 

bylo osvojenci ku prospěchu (§ 65 odst. 2 ZOR). Při rozhodování, zda je osvojení 

osvojenci ku prospěchu, soud vezme především v úvahu, zda se mezi osvojitelem 

a osvojencem již vytvořily citové vztahy, jaké jsou obvyklé mezi rodiči a dětmi, a zda je 

osvojitel  schopen zajistit zdárný vývoj osvojence, jeho řádnou výživu a všechny ostatní 

potřeby (např. kulturní či sportovní).  

 

2) Osvojit lze jen dítě nezletilé. 

 Podle § 65 odst. 2 ZOR lze osvojit nezletilého, a to jen je-li mu osvojení ku 

prospěchu.  

 Z dikce citovaného zákonného ustanovení vyplývá, že osvojit je možné dítě od 

narození až do dosažení zletilosti. Nelze tedy osvojit dítě sice počaté, dosud však 

nenarozené (nasciturus). Osvojení nascitura přitom brání i další podmínky stanovené 

zákonem, konkrétně  aby dítě bylo minimálně po dobu tří měsíců v péči budoucích 

osvojitelů (§ 69 ZOR) a dále u nezrušitelného osvojení podmínka, aby dítě bylo starší 

jednoho roku (§ 75 ZOR).  

 Rovněž nelze osvojit zletilou osobu. Ve smyslu ust. § 8 odst. 2 OZ se zletilosti 

nabývá zásadně dovršením osmnáctého roku věku s výjimkou uzavření manželství, 

které podle § 13 odst. 1 ZOR může uzavřít nezletilý starší 16 let s povolením soudu. 

Takto nabytá zletilost nezaniká, a to ani zánikem manželství, ani prohlášením 

manželství za neplatné. Nabude-li osoba některého z uvedených způsobů zletilosti, 

nemůže již být osvojena, neboť účelem osvojení je nahradit rodinné vztahy tam, kde 

došlo k jejich zpřetrhání, a chránit právo dítěte na řádnou výchovu a péči. Protože 

osvojení zasahuje nejen do rodinněprávních vztahů, ale i do dědických atp., existuje 

zájem na osvojení zletilé osoby. Ust. § 65 odst. 2 ZOR nedovoluje osvojení zletilého. 
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Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 5.11.2006, sp.zn. Pl. ÚS 6/96, neshledal rozpor 

uvedeného ustanovení se zásadou rovnosti (čl. 3 Listiny základních práv a svobod). 

Dovodil, že z hlediska platné právní úpravy institutu osvojení v zákoně o rodině je 

postavení dětí a osob zletilých nestejné. Nejde však o nerovnost, která by dosahovala 

intenzity nerovnosti protiústavní. Opodstatňuje ji totiž přirozená, objektivně existující 

a evidentní odlišnost mezi nezletilými dětmi a osobami dospělými, odlišnost daná 

naléhavostí potřeby zajistit náhradní rodinné vztahy právě u dětí nezletilých. Proto 

rozšířit okruh osvojenců také o osoby zletilé může jen zákonodárce. 

 

3) Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl. 

 Podle § 65 odst. 1 ZOR mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený 

věkový rozdíl.  

 Zákon o rodině však číselně nestanoví, jaký má tento přiměřený věkový rozdíl být. 

Vzniká-li osvojením mezi osvojitelem a osvojencem poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi 

(§ 63 odst. 1 ZOR), nelze než dovodit, že mezi osvojitelem a osvojencem má existovat 

věkový rozdíl, jaký je zpravidla mezi dítětem a jeho biologickými rodiči. V opačném 

případě by totiž nebylo možno na osvojitele hledět jako na rodiče osvojovaného dítěte. 

 

4) Osvojení brání blízký příbuzenský vztah mezi osvojitelem a osvojencem. 

 Ačkoliv zákon o rodině uvedenou podmínku vysloveně neupravuje, lze ji dovodit 

z ust. § 63 odst. 1 ZOR. Má-li být osvojením založen takový vztah, jaký je mezi rodiči 

a dětmi, nemohou být osvojitel a osvojenec v takovém příbuzenském poměru, který by 

byl v rozporu se vztahem založeným osvojením, přičemž by nebylo ani ku prospěchu 

dítěte, kdyby v důsledku osvojení došlo k záměně již existujících příbuzenských vztahů. 

Už za platnosti zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, soudní judikatura vymezila 

okruh osob, které jsou k sobě v určitém příbuzenském poměru, a tudíž jim nemůže být 

osvojení povoleno. Dospělo se k závěru, že nepřípustné je osvojení vnučky babičkou, 

protože osvojenka by nabyla postavení dcery své babičky a sestry vlastní matky, a dále 

osvojení sourozence sourozencem. Naproti tomu osvojení nebrání vzdálenější 

příbuzenství, neboť v daném případě jsou vztahy založené osvojením zcela rozdílné od 

těch, které mezi osvojitelem a osvojencem existovaly předtím. Z toho důvodu strýc 
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i teta může osvojit neteř nebo synovce. K tomu je nutno uvést, že uvedené zásady je 

nutno považovat za správné i z hlediska zákona o rodině (srov. rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 7.12.2006, sp.zn. 30 Cdo 2728/2006).  

 

5) Osvojitel musí mít způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.  

 Podle § 64 odst. 2 ZOR osvojitelem nemůže být ten, kdo nemá způsobilost 

k právním úkonům.  

 Z citovaného zákonného ustanovení vyplývá, že osvojitelem nemůže být osoba 

nezletilá, dále osoba zbavená způsobilosti nebo omezená ve způsobilosti k právním 

úkonům dle § 10 OZ. Tato podmínka je zcela opodstatněná. Má-li mít osvojitel 

rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí, což ostatně předpokládá ustanovení § 63 

odst. 1 ZOR, musí mít způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. 

 

6) Osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které zaručují způsobem svého života, 

že osvojení bude osvojenci ku prospěchu. 

 Podle § 64 odst. 1 ZOR osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které 

zaručují způsobem svého života, že osvojení bude osvojenci ku prospěchu.  

Při úvaze, zda osvojení bude osvojenci ku prospěchu, soud uváží osobnostní 

vlastnosti osvojitele, jeho vnitřní přesvědčení pro osvojení i jeho ostatní předpoklady 

a dispozice (např. bytovou situaci  a majetkové poměry).  

Za tím účelem si soud vyžádá vyjádření orgánů a organizací z místa bydliště 

a pracoviště, dále výpis z Rejstříků trestů a na základě něho pak provede další 

dokazování obsahem trestního spisu, vyžádá si i jiné spisy a písemnosti, např. 

přestupkové spisy. Dále soud zjišťuje, zda osvojitel žije v manželství, jeho délku 

a průběh, zda má vyživovací povinnost k nezletilému dítěti, jaký má k němu vztah a zda 

se s ním stýká.  

Pokud má soud uvedené okolnosti spolehlivě zjištěny, neměl by k osvojení 

vyslovit souhlas v případě, že o osvojení žádá osoba psychicky narušená nebo 

s výraznými nedostatky v základním vzdělání, dále v případě, že osvojení navrhuje 

osoba, která má ve společnosti špatnou pověst, protože se opakovaně dopouští trestné 

činnosti, oddává se požívání alkoholických nápojů a drog, vyhýbá se práci, nebo je 
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patologickým hráčem, a současně v případě, že osvojitele zajímá pouze vyřešení jeho 

soukromých obtíží, např. získání osoby, která by se o něj starala ve stáří nebo po dobu 

nemoci. 

 

7) Jako společné mohou dítě osvojit pouze manželé. 

Podle § 66 odst. 1 ZOR jako společné dítě mohou někoho osvojit jen manželé. 

Citované zákonné ustanovení umožňuje pouze manželům  společné osvojení. K němu 

může dojít dvěma způsoby: 1/ současným (simulantním) společným osvojením, kdy oba 

manželé nezletilé dítě osvojí současně, 2/ následným (sukcesivním) společným 

osvojením, kdy nezletilé dítě nejprve osvojí jeden z manželů a druhý manžel až později. 

Avšak v obou případech, tedy i v případě tzv. sukcesivního společného osvojení, ke 

kterému dochází až následně, jde o jedno osvojení, při kterém na straně osvojitelů 

vystupují dva subjekty. 

 Podle § 66 odst. 2 ZOR je-li osvojitel manželem, může osvojit jen se souhlasem 

druhého manžela; tohoto souhlasu není třeba, jestliže druhý manžel pozbyl způsobilost 

k právním úkonům nebo je-li opatření tohoto souhlasu spojeno s překážkou těžko 

překonatelnou.  

Z citovaného zákonného ustanovení vyplývá, že také osoba, která žije 

v manželství, si může osvojit dítě (pro sebe), potřebuje však k tomu zásadně souhlas 

druhého manžela, s výjimkou dvou případů. Druhý manžel pozbyl způsobilost 

k právním úkonům a dále je opatření souhlasu spojeno s těžko překonatelnou 

překážkou, protože druhý manžel pobývá na neznámém místě v cizině nebo v cizím 

státě, s nímž je obtížný právní styk. Výše uvedené je nutno vztáhnout i na manžely, 

kteří nežijí ve společné domácnosti ve smyslu ust. § 115 OZ. Uvedené samozřejmě 

nedopadá na rozvedeného manžela. 

 Pokud osvojuje manžel, který žije s rodičem dítěte v manželství, dále manžel 

osvojuje osvojence později, pak se souhlas druhého manžela kryje se souhlasem rodiče 

podle § 67 ZOR. 

 Souhlas druhého manžela musí mít všechny náležitosti, které občanské právo jako 

základní právní předpis i pro rodinněprávní vztahy klade obecně na projev vůle jako 

právní úkon (§ 104 ZOR ve spojení s § 37 a násl. OZ) a musí být druhým manželem 
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projeven osobně před soudem. Dá-li druhý manžel souhlas svému manželskému 

partnerovi, aby osvojil dítě, nevznikají mu tím k  osvojenci žádná práva a povinnosti. 

Avšak žije-li druhý manžel s osvojencem ve společné domácnosti, je povinen svému 

manželskému partnerovi při jeho výchově pomáhat dle § 33 ZOR. Odmítne-li druhý 

manžel souhlas k osvojení dát, nesmí soud vůbec osvojení vyslovit, protože příchod 

osvojence do rodiny proti vůli druhého manžela by mezi manželi mohl vyvolat neshody 

vedoucí až k vytvoření nepříznivého rodinného prostředí pro vývoj dítěte. Proto je zcela 

správné k osvojení dítěte jedním manželem žádat souhlas druhého manžela. 

 

8) Souhlas  zákonného zástupce dítěte s osvojením. 

 O uvedené podmínce bude pojednáno v samostatné kapitole. 

 

9) Osvojované dítě má také s osvojením projevit svůj souhlas. 

 Podle § 67 odst. 1 věty druhé ZOR je-li dítě schopno posoudit dosah osvojení, je 

třeba také jeho souhlasu, ledaže by tím byl zmařen účel osvojení. Podle § 182 odst. 1 

o.s.ř. osvojované dítě soud vyslechne, jen jestliže je k osvojení třeba jeho souhlasu. 

Nemá-li být osvojované dítě vyslechnuto, nepředvolává se k jednání.  

 Z dikce citovaných zákonných ustanovení vyplývá, že souhlas osvojovaného 

dítěte s osvojením a současně výslech tohoto dítěte v řízení o osvojení je nutný, je-li 

dítě schopno posoudit dosah osvojení. V rámci úvahy, zda dítě je či není schopno 

posoudit dosah osvojení, soud vždy uváží psychickou (duševní) úroveň osvojovaného 

dítěte, konkrétně jeho rozumovou a volní vyspělost, a to s ohledem na jeho věk. 

I když soud dospěje k závěru, že dítě je schopno psychicky, tj. rozumově a volně, 

posoudit dosah osvojení, nepožaduje jeho souhlas, pokud by tím byl zmařen účel 

osvojení. Tak tomu bude zejména v případě, kdy dítě žije u osob, které je hodlají 

osvojit, již od svého útlého mládí, citově k nim přilnulo a považuje je za své rodiče. 

S ohledem na výše uvedené soudní praxe vyžaduje souhlas s osvojením jen u těch 

nezletilých dětí, které vědí, kdo jsou jejich vlastní rodiče.  

 Výslech dítěte v řízení o osvojení k tomu, zda uděluje souhlas k osvojení či 

nikoliv, je třeba odlišit od povinnosti soudu ve smyslu ust. § 100 odst. 4 o.s.ř. zjistit 

názor dítěte. Podle § 100 odst. 4 o.s.ř. v řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, které 
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je schopno formulovat své názory, soud postupuje tak, aby byl zjištěn jeho názor ve 

věci. Názor nezletilého dítěte soud zjistí výslechem dítěte. Názor dítěte může soud ve 

výjimečných případech zjistit též prostřednictvím jeho zástupce, znaleckého posudku 

nebo příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Výslech dítěte může soud 

provést i bez přítomnosti dalších osob, lze-li očekávat, že by jejich přítomnost mohla 

ovlivnit dítě tak, že by nevyjádřilo svůj skutečný názor. K názoru dítěte soud přihlíží 

s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti. 

 Lze tedy uzavřít, že je-li dítě schopno svůj názor (jakýkoliv) formulovat, soud dítě 

vyslechne. Podle kvality vyjádřeného názoru posoudí, zda je dítě schopno uvážit dosah 

osvojení. Pokud ano, vyžádá si souhlas dítěte k osvojení za předpokladu, že tím nebude 

zmařen účel osvojení. 

 

10) Zdravotní stav osvojence  a osvojitele. 

 Podle § 70 ZOR je soud povinen zjistit na základě lékařského vyšetření a dalších 

potřebných vyšetření zdravotní stav osvojitelů, jejich osobnostní dispozice, motivaci 

k osvojení a posoudit, zda se nepříčí účelům osvojení, a s výsledky svého šetření 

seznámit osvojitele i zákonného zástupce osvojence. Je povinen zjistit zdravotní stav 

osvojence a s výsledky svého zjištění seznámit osvojitele i zákonného zástupce 

osvojence. Soud je povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.  

 Účelem ust. § 70 ZOR je to, aby nedocházelo k neuváženému osvojování dětí, 

které jsou vážně či dlouhodobě nemocné, a to, aby děti osvojením nepřicházely do 

rodinného prostředí, které po stránce zdravotní a psychické není pro vývoj dítěte 

vhodné.  

 Lékařské vyšetření zdravotního stavu předpokládá vyšetření jak tělesného 

(somatického), tak duševního (mentálního) stavu osvojitelů a osvojence, včetně určení 

prognózy dalšího vývoje. Vyšetření se provede s ohledem na sledovaný účel osvojení. 

Avšak podává-li se z obsahu spisu, že dítě pochází od duševně chorých rodičů a má 

v těchto směrech nepříznivou rodinnou anamnézu a je opožděno ve svém duševním 

vývoji nebo osvojitelé trpí duševní poruchou, vyšetření duševního stavu osvojitelů nebo 

osvojence provede znalec z oboru psychiatrie, resp. dětské psychiatrie.  
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 Na podkladě uvedeného lékařského vyšetření, případně znaleckého posudku soud 

zjistí zdravotní stav osvojitelů a osvojence, dále ve vztahu k osvojiteli posoudí, zda 

zjištěné skutečnosti nejsou v rozporu s účelem osvojení a současně s výsledky svého 

šetření seznámí jak osvojitele, tak i zákonného zástupce osvojovaného dítěte 

(informační povinnost soudu). Pokud jde o osvojence, soud zjišťuje jeho zdravotní stav 

pouze proto, aby osvojitele a zástupce osvojovaného dítěte informoval o výsledcích 

provedeného lékařského vyšetření. Do účinnosti novely zákona o rodině č. 91/1998 Sb., 

tj. do 31.7.1998, zjišťoval také to, zda zdravotní stav osvojence je slučitelný s účelem 

osvojení. Vzhledem k tomu, že tento postup při osvojení znevýhodňoval handicapované 

děti, byl uvedenou novelou zákona o rodině změněn, protože dítě, které je zdravotně 

postižené, potřebuje rodinné zázemí zvláště naléhavě.  

 K tomu je nutno doplnit, že lékařské vyšetření osvojitelů a osvojence nebo 

znalecký posudek o jejich zdravotním stavu musí odpovídat zákonnému požadavku 

uvedenému v ust. § 154 odst. 1 o.s.ř., tedy že pro rozsudek je rozhodující stav v době 

jeho vyhlášení. 

 Pokud soud dojde k závěru, že zdravotní stav osvojitelů se příčí účelu osvojení, 

protože osvojitelé trpí nevyléčitelnou nebo nakažlivou nemocí, psychickou poruchou či 

mají deviantní sklony, neměl by osvojení vyslovit. Naproti tomu, i když soud zjistí, že 

zdravotní stav osvojence není příznivý, může osvojení vyslovit, a to s ohledem na 

skutečnost, že nyní je již pouze na osvojitelích, zda se po zralé úvaze a s vědomím 

všech důsledků rozhodnou zdravotně postižené dítě osvojit.  

 Výše uvedené platí i pro zjištění soudu o tom, zda se osobnostní dispozice 

osvojitelů pro osvojení a motivace osvojitelů k osvojení nepříčí účelu osvojení.  

 Zákonný požadavek, aby si soud vyžádal vyjádření orgánu sociálně-právní 

ochrany dítěte, je odůvodněn skutečností, že uvedený orgán sleduje osud dítěte po 

dlouhou dobu, často ještě před osvojením, a tudíž má potřebné poznatky o dítěti, jeho 

rodinných vztazích, životním prostředí. V případě, kdy orgán sociálně-právní ochrany 

dětí zprostředkuje osvojení, má i potřebné poznatky o osvojiteli. 
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11) Preadopční péče. 

 Podle § 69 odst. 1 ZOR před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě nejméně 

po dobu tří měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklad. 

Další hmotněprávní podmínkou osvojení je určitá minimální doba, po kterou musí 

budoucí osvojitel pečovat o dítě, jež hodlá osvojit. Jde o tzv. předosvojeneckou, 

preadopční či zatímní péči. Účelem tohoto institutu je vytvoření citově pevného vztahu 

mezi dítětem a budoucím osvojitelem. Současně si budoucí osvojitel ověří a zváží, zda 

je schopen o dítě pečovat a vychovávat je. Nově vzniklá situace je závažným zásahem 

jak do života dítěte, tak budoucího osvojitele, včetně jeho finančního rozpočtu, proto je 

správné umožnit dítěti i budoucímu osvojiteli sžít se spolu navzájem, zvyknout si na 

sebe. 

 Změny dozná i finanční situace budoucího osvojitele, neboť je jeho povinností po 

dobu preadopční péče hradit veškeré potřeby dítěte (vyživovat je). Přitom rozsah jeho 

vyživovací povinnosti k dítěti odpovídá vyživovací povinnosti biologických rodičů. 

Vzhledem k tomu, že ve smyslu ust. § 85 odst. 1 ZOR jsou rodiče nadále povinni plnit 

svou vyživovací povinnost k dítěti, lze souběh dvou vyživovacích povinností řešit tím, 

že např. dítěti bude příslušná částka od rodičů spořena.10 Lze tedy uzavřít, že budoucí 

osvojitel je povinen hradit náklady preadopční péče, ačkoliv existují osoby, které mají 

k dítěti vyživovací povinnost. Proto se také budoucí osvojitel ve smyslu ust. § 101 odst. 

1 ZOR nemůže domáhat náhrady toho, co na preadopční péči vynaložil, a to i kdyby 

k osvojení následně vůbec nedošlo. 

 Preadopční péče musí bezprostředně předcházet osvojení dítěte a také musí trvat 

v době rozhodování soudu o osvojení, resp. v době rozhodování o odvolání. Preadopční 

péče nesmí být kratší než tři měsíce, může být delší (dokud není splněn její účel), nesmí 

být však tak dlouhá, aby to odporovalo dočasné povaze tohoto institutu. K tomu je 

nutno poznamenat, že soužití dítěte s budoucím osvojitelem během preadopční péče 

musí být nepřetržité, není přípustné ho přerušit. 

Obsahem preadopční péče jsou vzájemná práva a povinnosti mezi dítětem 

a budoucím osvojitelem. Budoucí osvojitel má právo pečovat o dítě, vychovávat je, řídit 

                                                 
10 Králíčková Z.: Vyživovací povinnost rodičů k dětem v náhradní péči. Právní rozhledy, 2005, 

č 9, s. 308. 
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jeho jednání, dále má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti v běžných 

věcech. Budoucí osvojitel však není oprávněn činit rozhodnutí, jež se dítěte podstatně 

dotýkají, např. zvolit mu povolání, neboť toto oprávnění náleží i nadále zákonnému 

zástupci dítěte (rodiči, popř. poručníkovi). Naproti tomu povinností dítěte je podřizovat 

se budoucímu osvojiteli při výchově, dále pomáhat dle svých schopností v domácnosti 

budoucího osvojitele atp.  

 O preadopční péči rozhoduje orgán sociálně-právní ochrany dětí za předpokladu, 

že dítě je v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přitom je 

nevýznamné, zda se dítě nachází v ústavu, resp. v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, z rozhodnutí soudu nebo z vůle rodičů (srov. ust. § 69 odst. 2 ZOR). 

Dalším předpokladem je, že dítě je tzv. právně volné (rodiče udělili blanketový souhlas 

s osvojením, dále bylo rozhodnuto o existenci nezájmu rodičů o dítě, rodiče byli 

zbaveni rodičovské zodpovědnosti). Jinak orgán sociálně-právní ochrany dětí může 

rozhodnout o preadopční péči jen se souhlasem rodičů (§ 69 odst. 2, část věty za 

středníkem, ZOR). 

 Orgánem sociálně-právní ochrany dětí příslušným k rozhodnutí o preadopční péči 

je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu dítěte (§ 19 

odst. 1 písm. a) ve spojení s § 61 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, dále jen ZSPOD). Orgán sociálně-právní ochrany dětí o preadopční péči 

rozhoduje ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, nestanoví-li zákon o sociálně-právní ochraně dětí v ust. § 60 a násl. 

něco jiného. Řízení se zahajuje na žádost budoucího osvojitele (§ 63 písm. b) ZSPOD), 

přičemž orgán sociálně-právní ochrany je oprávněn dítě svěřit jen tomu žadateli, který 

je uveden v oznámení krajského úřadu nebo ministerstva práce a sociálních věcí jako 

osoba vhodná stát se osvojitelem (§ 19 odst. 1 ZSPOD). Účastníky řízení nejsou rodiče 

dítěte, jestliže jimi nejsou ani v řízení o osvojení (srov. § 64 odst. 1 ZSPOD ve spojení 

s § 181 odst. 2 o.s.ř.). Dojde-li ke svěření dítěte do preadopční péče, je orgán sociálně-

právní ochrany dětí povinen o tom informovat soud, a to do 15 dnů ode dne rozhodnutí 

(§ 19 odst. 1 ZSPOD). Odvolání proti rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

nemá odkladný účinek dle § 64 odst. 3 ZSPOD. 
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 Dítě, jež není v ústavu, resp. v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ale 

například u rodičů, u příbuzných, může být svěřeno do preadopční péče pouze rodičem, 

resp. rodiči.11 Jde o případ, kdy rodiče znají budoucího osvojitele, důvěřují mu, tedy 

rodiče svěřují dítě do preadopční péče konkrétní osobě, a to s úmyslem později v řízení 

o osvojení udělit souhlas s osvojením (§ 67 ZOR). V takovém případě také nepřísluší 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí o preadopční péči rozhodovat. 

 Bez „absolvování“ preadopční péče nemůže budoucí osvojitel dítě osvojit. 

Preadopční péče je zásadně povinná (obligatorní) s výjimkou případů, kdy se rozhodne 

dítě osvojit pěstoun, dále jiná fyzická osoba než rodič a poručník, pokud osobně 

pečovali o dítě alespoň po dobu tří měsíců (§ 69 odst. 3 a 4 ZOR). Jejich dosavadní péče 

je totiž z hlediska zákonem sledovaného účelu (navázání citových vazeb) srovnatelná 

s preadopční péčí. Otázkou zůstává, zda skupina uvedených výjimek nemá být rozšířena 

dále o manžely rodiče dítěte, kteří hodlají toto dítě osvojit. Soudy se totiž při 

rozhodování o osvojení spokojují s existencí faktického stavu, při kterém se ukáže, že 

budoucí osvojitel pečuje o dítě a hradí náklady na jeho potřeby společně s rodičem, 

který je jeho manželem.12  

 Na tomto místě je třeba učinit kritickou poznámku k ust. § 69 odst. 2 ZOR, které 

svěřuje rozhodnutí o preadopční péči správnímu orgánu, tj. příslušnému úřadu obce 

s rozšířenou působností. Jak bylo uvedeno, preadopční péče je jednou z podmínek pro 

vyslovení osvojení soudem. Je-li dítě umístěno do preadopční péče, rodič již nemůže 

odvolat tzv. blanketový souhlas s osvojením (srov. § 68a ZOR). Rozhodnutí správního 

orgánu o preadopční péči je tudíž významně předurčující a má zásadní právní důsledky 

jak pro dítě, tak pro rodiče. Avšak Listina základních práv a svobod, jejímž smyslem je 

mimo jiné chránit přirozenou rodinu a rodičovství, ve svém čl. 32 odst. 4 věta druhá 

stanoví, že práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů 

odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. S ohledem na 

výše uvedené a skutečnost, že Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 28.3.1995, sp.zn. Pl. 

ÚS 20/94 vyslovil názor, že právní předpisy, které stanoví, že správní orgán má právo 

                                                 
11 Takové dítě se však v preadopční péči může ocitnout i faktickou cestou, např. budoucí osvojitel 

se ujme ztraceného dítěte nebo pečuje o dítě, které mu rodiče svěřili jen na přechodnou dobu. Podstatné 
je, aby tento faktický stav nebyl vyvolán protiprávním jednáním, trval potřebnou dobu a současně splnil 
účel preadopční péče. 

12 Hadérka, J. K některým domnělým (i skutečným) nedostatkům zákona č. 91/1998 Sb. ve vztahu 
k osvojení. Právní praxe, 1999, č 7, s. 413. 
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učinit taková opatření, o nichž má jinak právo rozhodnout pouze soud, a případně 

stanoví, že soud rozhoduje o takových opatřeních dodatečně, jsou v rozporu 

s citovaným článkem Listiny základních práv a svobod, nelze než dospět k závěru, že 

právní úprava obsažená v ust. § 69 odst. 2 ZOR je nedostatečná (a protiústavní). 

O preadopční péči by měl rozhodovat soud. Pokud takové rozhodnutí činí správní 

orgán, nepochybně omezuje právo rodičů pečovat o dítě i právo dítěte na rodičovskou 

výchovu a péči (čl. 32 odst. 4 věta prvá Listiny základních práv a svobod). Pouze 

v případě, kdy je dítě v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

z rozhodnutí soudu, není rozhodnutí správního orgánu o preadopční péči tak 

rozporuplné. O odloučení dítěte od jeho rodičů zde již rozhodl soud, a to vydáním 

rozsudku o nařízení ústavní výchovy dle § 46 ZOR.  

 

4.2 Podmínky stanovené pro nezrušitelné osvojení 

 

K výše uvedeným obecným podmínkám, které platí pro osvojení zrušitelné 

i osvojení nezrušitelné, přistupují v případě nezrušitelného osvojení další dvě 

následující podmínky: 1/ podmínka věku dítěte, 2/ podmínka „druhů“ osvojitelů, kteří 

mohou dítě nezrušitelně osvojit. 

Podle § 75 ZOR osvojit lze jen nezletilého staršího jednoho roku. 

Minimální věk dítěte je stanoven u nezrušitelného osvojení proto, že podle 

poznatků lékařské vědy je možno během prvního roku života dítěte určit základní 

prognózu vývoje jeho zdravotního stavu. Tím se čelí ukvapenému osvojování dětí, 

u kterých se zatím neví, zda se po zdravotní stránce budou vyvíjet v podstatě normálním 

způsobem, anebo budou trpět závažnějšími zdravotními, zejména duševními nedostatky.  

 Podle § 74 odst. 2 ZOR, v původním znění, nezrušitelným způsobem mohou 

osvojit pouze manželé, nebo jeden z manželů, který žije s některým z rodičů dítěte 

v manželství. Právní úprava vychází z toho, že nejlépe se dítěti nahradí chybějící 

rodinné prostředí v úplné rodině, ve které se mu dostane mateřské i otcovské péče.  

 Novela zákona o rodině č. 132/1982 Sb. doplnila ust. § 74 odst. 2 ZOR tak, že 

výjimečně může nezrušitelným způsobem osvojit dítě i osamělá osoba, jestliže jsou 

jinak předpoklady k tomu, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání. 
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V takovém případě soud též rozhodne, aby byl z matriky vypuštěn zápis o druhém 

rodiči dítěte. Tato úprava vychází z toho, že pro vývoj dítěte je lepší, když je 

vychováváno třeba i v neúplné rodině (stejně jako některé děti z rozvedených 

manželství nebo z manželství, která zanikla smrtí jednoho z rodičů), než když žije 

v ústavním zařízení. Z termínu osamělá osoba se podává, že takovou osobou může být 

žena i muž, osoba svobodná, rozvedená či ovdovělá, avšak za osamělou osobu nelze 

považovat osobu, která žije v době, kdy soud rozhoduje o osvojení, v manželství 

(rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 1985, sp.zn. 5 Cz 28/85).   

 Novela zákona o rodině č. 91/1998 Sb. dále doplnila ust. § 74 odst. 2 ZOR tak, že 

na konci prvé věty připojila slova „a nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli 

dítěte“. Tím se odstranila legislativní nedomyšlenost spočívající v tom, že pokud 

nezrušitelně osvojoval pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítě, mohl tak učinit 

pouze jako osamělá osoba, což mělo za následek neuvedení zemřelého rodiče nebo 

osvojitele v matrice a v rodném listě dítěte. 

 

5. Souhlas zákonného zástupce dítěte s osvojením 

 

 Souhlas zákonného zástupce osvojovaného dítěte (zejména rodiče, popř. 

poručníka) je základní hmotněprávní podmínkou osvojení. Protože osvojení je mezním 

zásahem do rodičovské zodpovědnosti, tj. do souhrnu rodičovských práv a povinností, 

má rodič v procesu osvojení svého dítěte významné postavení. Z toho důvodu při 

dalším výkladu pojednám o souhlasu rodiče dítěte s osvojením. 

 V prvé řadě je však třeba pojednat o nemožnosti vzdání se dítěte. Souhlas 

s osvojením je nutno chápat jako právní úkon směřující ke změně právního postavení 

dítěte: jednak vzhledem k biologickým rodičům jeho právní vztahy zanikají, jednak 

vznikají nové vzhledem k osvojiteli. Udělení souhlasu s osvojením vede pouze 

k právnímu uvolnění dítěte.13 Náš právní řád pojem tzv. právně volné dítě nezná (avšak 

                                                 
13 K právnímu uvolnění dítěte vede také to, že soud určil tzv. kvalifikovaný nezájem nebo 

absolutní nezájem rodičů o dítě a dále soud zbavil rodiče rodičovské zodpovědnosti (viz tabulka 2).  
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v praxi se používá). Pod pojmem tzv. právně volné dítě je tak nutno rozumět dítě, jehož 

osvojení právní řád připouští. Nic více. Rodič udělením souhlasu k osvojení se dítěte 

z hlediska práva nevzdává. Právní vztah rodiče a dítěte až do právní moci rozhodnutí 

o osvojení zůstává zachován, včetně jeho obsahu, tj. práv a povinností vyplývajících 

z rodičovské zodpovědnosti i práva požadovat dítě zpět, mít je u sebe. Uvedené platí jak 

pro souhlas udělený ve vztahu k určitému osvojiteli (§ 67 ZOR), tak bez takového 

určení (§ 68a ZOR). 

 

5.1 Souhlas rodiče dítěte s osvojením dle § 67 ZOR 

 

 Právo rodiče dát souhlas k osvojení je jeho osobním právem. Jedná se o právo sui 

generis, právo statusové, které není součástí povinností a práv zahrnovaných do 

rodičovské zodpovědnosti.14 Je to právo, jehož základ tkví v přirozeném vztahu mezi 

rodičem a jeho pokrevním potomkem. Proto není možné rodiče tohoto práva zbavit, 

proto nepřichází v úvahu zastoupení rodiče při výkonu tohoto práva. 

 Avšak ust. § 67 ZOR právo udělit souhlas s osvojením spojuje s rodičovskou 

zodpovědností, neboť uvedené právo přiznává zásadně rodiči, který je zákonným 

zástupcem svého dítěte s výjimkou nezletilého rodiče.  

 Podle ust. § 34 odst. 2 ZOR jestliže jeden z rodičů nežije, není znám nebo nemá 

způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, náleží rodičovská zodpovědnost 

druhému rodiči. Totéž platí, je-li jeden z rodičů rodičovské zodpovědnosti zbaven 

a nebo je-li výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven. 

                                                                                                                                               
Tabulka 2: Počet dětí do osvojení podle právního uvolnění 

 1995 2000 2005 2006 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Nezájem 254 55,9 153 33,6 153 30,5 129 30,9 

Souhlas 192 42,3 270 59,0 313 62,5 267 63,9 

Zbavení RZ 8 1,8 34 7,4 35 7,0 22 5,2 

Celkem 454 100 457 100 501 100 418 100 

 
14 Podle § 31 odst. 1 ZOR rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností při péči o nezletilé 

dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, dále při 
zastupování nezletilého dítěte a současně při správě jeho jmění.  
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 Z dikce citovaného zákonného ustanovení vyplývá, že právo udělit souhlas 

k osvojení nemá rodič, který byl ve způsobilosti k právním úkonům omezen nebo jí byl 

zbaven podle § 10 OZ (rodičovská zodpovědnost mu nenáleží ze zákona) a dále rodič, 

který byl rodičovské zodpovědnosti zbaven podle § 44 odst. 3 ZOR (rodičovská 

zodpovědnost mu nenáleží v důsledku rozhodnutí soudu). Právo udělit souhlas 

k osvojení však má rodič, jehož rodičovská zodpovědnost byla omezena podle § 44 

odst. 2 ZOR a také pozastavena podle § 44 odst. 1 ZOR, neboť v tomto případě rodiči 

rodičovská zodpovědnost náleží, ale nemůže ji vykonávat (v této souvislosti pak 

zřetelně vyniká, co je třeba vždy důsledně rozlišovat, a tím je tzv. „nesení“ rodičovské 

zodpovědnosti a na druhé straně její „výkon“).15 Právo udělit souhlas k osvojení má 

také nezletilý rodič, jemuž toto právo výslovně přiznává ust. § 67 odst. 2 ZOR, ačkoliv 

není oprávněn pro nedostatek věku zastupovat své dítě.  

 Souhlas rodiče musí vyhovovat všem náležitostem, které občanský zákoník jako 

základní předpis platící i pro rodinněprávní vztahy klade obecně na projevy vůle jako 

právní úkony (§ 104 ZOR, § 37 a násl. OZ), protože jinak by byl absolutně neplatným 

právním úkonem. Především půjde o následující náležitosti: 1/ souhlas musí být dán 

výslovně, nikoli konkludentně, a proto nepostačí sdělení rodiče, že „vůči osvojení nemá 

námitek“ nebo že „osvojení doporučuje“, 2/ souhlas musí být učiněn svobodně a vážně 

(avšak v případě udělení souhlasu k osvojení v omylu bude záviset jen na rodiči, zda se 

dovolá omylu, který u něj budoucí osvojitel vyvolal, nebo jehož budoucí osvojitel 

využil, a zda tím uplatní relativní neplatnost ve smyslu ustanovení § 49a a § 40a OZ), 

3/ souhlas musí být vysloven srozumitelně a určitě, tedy se zřetelem k určité osobě 

osvojitele, nezletilého dítěte a ke konkrétnímu typu osvojení, 4) souhlas musí být 

bezvýhradný a bezpodmínečný, tzn. že nesmí být vázán na splnění podmínky, zejména 

finančního prospěchu, nebo omezen určením lhůty. 

 Ačkoliv chybí výslovná úprava toho, jak a kde má být souhlas udělen, i toho, kdy 

nejdříve může být přijat, lze dospět k následujícím závěrům: 1) souhlas musí být udělen 

rodičem osobně před soudem, který rozhoduje o osvojení, což je třeba dovodit 

                                                 
15 K tomu srovnej Hadérka, J. Osvojení a adopční řízení od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní 

praxe, 1998, č 7, s. 411. V uvedeném článku autor vyložil ust. § 34 odst. 2 ZOR tak, že také rodič, jehož 
výkon rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven, nemá právo vyjadřovat souhlas či nesouhlas 
s osvojením svého dítěte. Avšak s ohledem na ust. § 181 odst. 2 písm. a) o.s.ř., je takový rodič 
účastníkem řízení o osvojení a musí v něm být vyslechnut.  
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z ustanovení § 70 ZOR předpokládajícího informační povinnost soudu, 2) souhlas musí 

být poučený, neboť je povinností soudu poučit účastníky řízení, tedy i rodiče, 

o právních následcích obou typů osvojení, zdůraznit jejich rozdíly a v protokole 

o jednání uvést, že se tak stalo (rovněž dovozováno z ust. § 70 ZOR), 3) souhlas rodiče  

může být dán až po uplynutí šesti týdnů od porodu, neboť s ohledem na čl. 5 odst. 4 

Evropské úmluvy o osvojení dětí, podle kterého souhlas matky s osvojením jejího dítěte 

nebude akceptován, pokud nebude udělen v takové lhůtě po narození dítěte, jež nebude 

kratší šesti týdnů, anebo v případě, že žádná taková lhůta není stanovena, ve lhůtě, která 

bude matce umožňovat, aby se dostatečně zotavila po porodu dítěte, lze omezení podle 

§ 68a ZOR, upravujícího tzv. blanketový souhlas rodičů, považovat za obecný princip 

nemožnosti udělení souhlasu k osvojení před dovršením šesti týdnů věku dítěte.  

 Pokud jde o odvolání souhlasu k osvojení, až do novely zákona o rodině 

č. 91/1998 Sb. zcela převažoval názor, že rodič může jednou daný souhlas s osvojením 

odvolat ještě i v průběhu celého řízení o osvojení až do doby, než rozsudek o osvojení 

nabude právní moci. Souhlas s osvojením je totiž dispozicí s ryze osobním právem.  

Uvedená novela zákona o rodině v § 68a ZOR nově upravila souhlas k osvojení předem 

bez vztahu k určitým osvojitelům (tzv. blanketový souhlas). Ihned vyvstala otázka, zda 

se tato nová úprava (tj. nemožnost odvolat souhlas poté, kdy dítě bylo umístěno do 

preadopční péče) vztahuje pouze na případ vymezený tímto ustanovením, anebo zda 

touto úpravou, byť systematicky nedůsledně upravenou jen v souvislosti s § 68a ZOR, 

tento zákon nezakotvil určitý princip, který se uplatní také pro odvolání souhlasu 

s osvojením daným rodičem podle § 67 ZOR. 

 Druhý z uvedených názorů nemá oporu v zákoně o rodině, a to s ohledem na 

systematické zařazení úpravy nemožnosti odvolat souhlas s osvojením (pouze ve vztahu 

k případu vymezenému ust. § 68a ZOR) a dále s ohledem na odlišné předpoklady pro 

udělení souhlasu podle § 67 ZOR. Jak bylo uvedeno, souhlas musí být dán před soudem 

osobně, výslovně a určitě. Musí být učiněn se zřetelem k určité osobě osvojitele, musí 

se týkat konkrétního stupně osvojení a rodič musí být poučen o právních následcích 

osvojení. Proto případný souhlas s osvojením dle ust. § 67 ZOR může být rodičem 

odvolán, a to až do doby, než případný rozsudek o osvojení dítěte nabude právní moci. 

Soud rozhodující o návrhu na osvojení je pak povinen k takové skutečnosti bez dalšího 

(tj. aniž by byl důvod zabývat se důvodem odvolání tohoto dřívějšího souhlasu) 
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přihlédnout. Jelikož k tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 

24.11.2005, sp.zn. 30 Cdo 415/2005 a je  následován soudní praxí, není namístě uvádět 

názor opačný (srov. Holub, M. – Nová, H. – Sladká Hyklová, J. Zákon o rodině: 

komentář a předpisy související. Praha: Linde, 2007, s. 229). 

 Náleží-li rodičovská zodpovědnost oběma rodičům, pak musí být souhlas 

k osvojení udělen jimi oběma, přitom každý dává souhlas sám za sebe. Není rozhodné, 

zda se dítě nachází v přímé péči rodiče anebo bylo svěřeno do výchovy jiné fyzické 

osoby podle § 45 ZOR, nachází-li se v ústavní výchově nebo v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc podle § 46 ZOR či rodičům byl omezen nebo dokonce 

zakázán styk s dítětem podle § 27 odst. 3 ZOR. Pokud odmítne jeden z rodičů 

osvojovaného dítěte souhlas dát, i když třeba druhý rodič souhlas s osvojením dal, pak 

zpravidla nelze proti záporně projevené vůli rodiče osvojení dítěte uskutečnit 

(k výjimkám dále). Souhlas k osvojení nelze nahradit, a to ani projevem vůle druhého 

rodiče v rámci zástupčího práva podle § 21 ZOR, ani rozhodnutím soudu podle § 49 

ZOR. 

 Jestliže jeden z rodičů osvojovaného dítěte nežije, není znám nebo byl 

způsobilosti k právním úkonům zbaven či v ní byl omezen (§ 10 OZ) anebo byl 

rodičovské zodpovědnosti zbaven (§ 44 odst. 3 ZOR), je k osvojení třeba souhlasu 

pouze druhého rodiče, v jehož osobě se rodičovská zodpovědnost soustředila.  

 Žije-li s osvojovaným dítětem ve společné domácnosti nový manžel rodiče dítěte, 

jeho souhlas k osvojení dítěte není třeba, protože s právem podílet se na výchově dítěte 

mu nevzniklo právo vyslovovat svůj souhlas s osvojením tohoto dítěte.  

 Jestliže oba rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, anebo 

byli zbaveni nebo omezeni ve způsobilosti k právním úkonům, je třeba k osvojení dítěte 

souhlas poručníka ustanoveného soudem podle § 78 ZOR, aby dítě vychovával, 

zastupoval a spravoval jeho majetek místo rodičů. Vzhledem k tomu, že souhlas 

poručníka s osvojením dítěte je ve smyslu ust. § 80 odst. 4 ZOR věcí, která se podstatně 

dotýká záležitostí dítěte, vyžaduje se schválení tohoto souhlasu soudem péče o nezletilé. 

 Podle § 70a ZOR dítě nemůže být osvojeno, dokud rozhodnutí soudu v řízení 

o určení otcovství zahájeném na návrh muže, který o sobě tvrdí, že je otcem 

osvojovaného dítěte, nenabude právní moci. Pokud bude v zahájeném řízení 
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pravomocně zjištěno otcovství tohoto muže a stane se nositelem rodičovské 

zodpovědnosti, musí dát k osvojení dítěte souhlas. Toto ustanovení posiluje právní 

postavení otce dítěte, za kterého není matka provdaná, což je správné. Stává se totiž, že 

matka úmyslně neuvede otce dítěte a udělí souhlas s osvojením, přitom je otec třeba 

ochoten a schopen o dítě řádně pečovat. 

 

5.2 Tzv. blanketový souhlas s osvojením 

 

 Souhlas rodičů k osvojení dítěte udělený vůči individuálně určeným osvojitelům 

v řízení o osvojení (§ 67 ZOR) je pravidlem. Blanketový souhlas (§ 68a ZOR) jako 

zvláštní forma souhlasu s osvojením je pak výjimkou z tohoto pravidla. Jestliže totiž 

rodiče, kteří jsou zákonnými zástupci dítěte, dají souhlas k osvojení předem bez vztahu 

k určitým osvojitelům, není dále třeba jejich souhlas k osvojení určitou osobou. 

Podstatou blanketového souhlasu je tak jeho neadresnost (anonymita), neboť rodiče 

neznají budoucí osvojitele, když souhlas s osvojením dávají bez ohledu na to, kdo si 

jejich dítě případně osvojí. Současně je blanketový souhlas výrazem odmítání dítěte 

jeho rodičem, zejména matkou v období prenatálním i perinatálním, což umožňuje 

urychlené osvojení dětí nejútlejšího věku, pokud možno novorozenců. 

 I tzv. blanketový souhlas musí mít všechny náležitosti kladené obecně na právní 

úkony (§ 104 ZOR ve spojení s § 37 a násl. OZ). K tomu podle § 68a věty druhé ZOR 

musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem nebo před orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí. Orgánem sociálně-právní ochrany dětí příslušným k přijetí 

blanketového souhlasu je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého 

pobytu dítěte (§ 19 odst. 3 ve spojení s § 61 odst. 1 ZSPOD). Za situace, kdy zákon 

o rodině rozlišuje dva typy osvojení s různými právními důsledky, se stanovisko praxe, 

že tzv. blanketovým souhlasem dávají rodiče přivolení k osvojení obecně, tedy 

i k případnému nezrušitelnému osvojení, jeví jako nesprávné. Tudíž při udělení tzv. 

blanketového souhlasu rodič uvede, k jakému typu osvojení se jeho souhlas vztahuje, 

popřípadě uvede, že se jeho souhlas vztahuje k oběma typům osvojení (což bude 

pravidlem). 

 Vzhledem k tomu, že tzv. blanketový souhlas může být dán rodičem nejdříve šest 

týdnů po narození dítěte, je dříve udělený souhlas bez právního významu. Uvedené již 
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odpovídá úpravě obsažené v čl. 5 odst. 4 Evropské úmluvy o osvojení dětí, a tím 

mezinárodním i evropským standardům. Touto úpravou zákon o rodině chrání matku, 

hájí ji v období jejího zvláštního stavu vyvolaného šestinedělím. Je správné, aby ke 

konečnému rozhodnutí dát dítě do osvojení matka svůj úmysl po šesti týdnech po 

porodu znovu zvážila, protože „je statisticky dokázáno, že devět z desíti žen 

(biologických matek), které se již před porodem rozhodly, že dají souhlas k osvojení 

svého dítěte, své rozhodnutí zrevidovalo a dítě si vzalo časem z ústavu domů, do své 

péče. Existuje nepřímá úměra mezi věkem dítěte a počtem matek rozhodujících se, zda 

si vzít dítě zpět. Tedy čím kratší doba od porodu, tím má dítě větší šanci, že si je matka 

vezme k sobě.“16  

 Odpůrci této lhůty namítali, že nebude-li matkám umožněno dát tzv. blanketový 

souhlas ihned po porodu, pak velká část matek se po uplynutí šesti týdnů nedostaví, aby 

jej udělila, a tudíž se bude muset čekat na uplynutí dvouměsíční, resp. šestiměsíční 

lhůty nezájmu, čímž se pobyt dítěte v ústavním zařízení  prodlouží. Z toho důvodu se 

objevily snahy o připuštění výkladu, že v případě souhlasu uděleného před uplynutím 

šestitýdenní lhůty by šlo o právní úkon podmíněný, jehož právní účinky by nastaly až 

po uplynutí uvedené lhůty s tím, že během této lhůty by mohla matka vzít svůj souhlas 

zpět. Tento výklad naštěstí parlamentem přijat nebyl, a to pro rozpor se všemi lidsko-

právními úmluvami, zejména Evropskou úmluvou o osvojení dětí. „Konvence totiž 

vyjadřuje povinnost chránit matku i dítě (tj. ty, kdo především mají zůstat spolu) před 

rozhodnutím učiněným v tísnivé situaci, bez možnosti vše řádně uvážit, eventuálně 

přijmout jinou sociální pomoc, než dát dítě k adopci.“17 

 Podle § 68a věty čtvrté ZOR odvolat tzv. blanketový souhlas lze toliko do doby, 

než je dítě umístěno na základě rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů. Z dikce 

citovaného zákonného ustanovení vyplývá, že bylo-li rozhodnuto kladně o preadopční 

péči (orgánem sociálně-právní ochrany dětí) a dítě je na tomto podkladu předáno 

budoucímu osvojiteli, rodič tzv. blanketový souhlas již nemůže odvolat. K tomu je 

nutno poznamenat, že dítě může být svěřeno do preadopční péče také rodičem. 

                                                 
16 Novotný, Z. - Běgoňová, L. Charakteristika matky vzdávající se po porodu svého dítěte. In 

Sborník přednášek ze 6. konference o náhradní rodinné péči. MPSV, 1999. 
17 Radvanová, S. Osvojení v proměnách společnosti. In Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám. 

Praha, ASPI, 2005, s. 252. 
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 Bylo již uvedeno, že udělení souhlasu s osvojením, a to jak ve vztahu k určitému 

osvojiteli (§ 67 ZOR), tak v případě tzv. blanketového souhlasu (§ 68a ZOR), vede 

pouze k právnímu uvolnění dítěte.18 Je tomu tak proto, že právní vztah rodiče a dítěte až 

do právní moci rozhodnutí o osvojení zůstává zachován, včetně jeho obsahu, tj. práv 

a povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti i práva požadovat dítě zpět, mít 

je u sebe.  

 Z toho důvodu není správné, že rodič nemůže odvolat tzv. blanketový souhlas 

poté, kdy je dítě umístěno na základě rozhodnutí do preadopční péče. Lze si představit, 

že i po svěření dítěte do preadopční péče si rodič může své rozhodnutí dát dítě k adopci 

rozmyslet a začne usilovat o to, aby mu bylo dítě vráceno zpět. Biologicky i právně je 

stále rodičem se všemi právy a povinnostmi. Pravděpodobně se mu však nepodaří získat 

dítě zpět. 

 Rodič sice může budoucí osvojitele požádat, aby mu dítě zase předali zpátky do 

péče, ale ti k tomu nejsou povinni. Bude tedy záležet jen na jejich dobré vůli a ochotě 

vyjít rodiči vstříc. Další možnost pro rodiče – osamělou matku, jak získat dítě zpět do 

své péče,  je vyhledat muže, který k jejímu dítěti uzná otcovství dle § 52 ZOR. Protože 

otec k osvojení dítěte souhlas nedal, může žádat budoucí osvojitele o předání dítěte do 

jeho a matčiny péče. Za dané situace jsou k tomu budoucí osvojitelé povinni. 

 Lze si také představit, že rodič usiluje o získání do své péče dítěte, které bylo 

budoucím osvojitelem vráceno do ústavního zařízení, odkud bylo budoucímu osvojiteli 

svěřeno do preadopční péče. Takové dítě je však nadále ve smyslu ust. § 19a odst. 1 

písm. a) zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů dítětem vhodným k osvojení a příslušné orgány sociálně-právní ochrany dětí 

jsou povinny zprostředkovat mu další osvojení. 

 Nemožnost odvolat tzv. blanketový souhlas s osvojením byla stanovena proto, aby 

poté, co dítě již začalo žít u budoucích osvojitelů, zvyklo si na ně a navázalo k nim 

určité citové vazby, nemohli rodiče své rozhodnutí dát dítě k adopci změnit. Nebyly 

však vzaty v úvahu výše uvedené situace, které v praxi také mohou nastat. 

 

                                                 
18 Tzv. právně volné dítě je dítě, jehož osvojení právní řád připouští.  
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5.3 Postavení nezletilého rodiče 

 

 Podle § 67 odst. 2 ZOR je k osvojení třeba souhlas rodiče, i když je nezletilý.  

 Právo udělit souhlas s osvojením je výslovně dáno i nezletilému rodiči, ačkoliv 

nemá rodičovskou zodpovědnost (srov. ust. § 34 odst. 2 ZOR, podle něhož rodičovská 

zodpovědnost náleží rodiči, který má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu), 

a tudíž nemá ani právo zastupovat své dítě. Je vzato v úvahu, že právo vyjadřovat 

souhlas s osvojením náleží každému rodiči, tedy i rodiči nezletilému proto, že je 

s dítětem pokrevně spojen.  

 Pokud jde o tzv. blanketový souhlas k osvojení (§ 68a ZOR), výslovná zákonná 

úprava ve vztahu k nezletilému rodiči chybí. Stanovisko soudní praxe je však takové, že 

ust. § 67 odst. 2 ZOR zakotvuje určitý princip, který se uplatní i v případě souhlasů 

k osvojení daných předem bez vztahu k určitým osvojitelům. Nezletilý rodič tedy může 

dát tzv. blanketový souhlas s osvojením. Lze se však setkat s opačným názorem, že 

„tzv. blanketový souhlas je výjimkou z pravidla, že souhlas k osvojení musí být udělen 

v soudním řízení, jehož je rodič účastníkem. Zákon expressis verbis při konstrukci této 

výjimky hovoří o rodičích, kteří jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte. Jelikož 

je každou výjimku nutné interpretovat restriktivně, nelze než uzavřít, že nezletilému 

rodiči zákon nedává právo dát souhlas k osvojení svého dítěte mimo soudní řízení, bez 

řádného poučení o důsledcích osvojení předem, bez ohledu na osoby budoucích 

osvojitelů a možný osud dítěte.“19  

 

5.4 Výjimky z podmínky souhlasu rodiče s osvojením 

 

 Ve smyslu ust. § 68 odst. 1 písm.a) a b) ZOR jsou takovými výjimkami dva 

případy nezájmu rodičů o dítě, které je umístěno v ústavním zařízení, a to tzv. 

kvalifikovaný nezájem a absolutní nezájem.  

 O kvalifikovaný nezájem jde tehdy, pokud rodiče soustavně neprojevili po dobu 

nejméně šesti měsíců opravdový zájem o dítě. Neprojevení opravdového zájmu o dítě 

pak zákon o rodině definuje v § 68 odst. 1 písm. a) tak, že rodiče dítě pravidelně 

                                                 
19 Králíčková, Z. Kauza tzv. právně volné dítě. Právní rozhledy, 2004, č 2, s. 55. 
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nenavštěvují, neplní pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k němu, případně 

neprojevují snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry 

tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě. Při úvaze, zda rodiče neprojevují 

opravdový zájem o dítě, je nutno posoudit, zda, popř. jaký mají rodiče skutečný, vnitřní 

vztah k dítěti. Existuje-li tento vztah, je to patrno z vnějších projevů, kdy se rodiče 

s dítětem stýkají, navštěvují jej, pečují o něj v rámci možností, udržují s ním písemný 

styk, zajímají se o jeho zdravotní stav, školní prospěch atd. To vše s přihlédnutím ke 

konkrétním okolnostem případu, majetkovým a sociálním poměrům rodičů, stupni 

jejich inteligence a vzdělání, k jejich zdravotnímu stavu apod., ale také k tomu, zda 

rodičům v projevení opravdového zájmu o dítě nebránily vážné omluvitelné důvody 

(např. vážná choroba, dlouhodobé umístění v léčebně, výkon trestu odnětí svobody), 

tedy vážné překážky objektivní povahy. Pokud jde o délku trvání nezájmu rodičů o dítě, 

je nutno považovat za počátek šestiměsíční lhůty např. umístění dítěte rodičem v ústavu 

či uskutečnění poslední návštěvy dítěte v ústavu atd.  

 O druhý případ nezájmu jde tehdy, pokud rodiče po dobu nejméně dvou měsíců 

po narození dítěte o ně neprojevili žádný zájem, ačkoliv jim v tom nebránila závažná 

překážka (§ 86 odst. 1 písm. b) ZOR). V daném případě tedy zájem o dítě absentuje 

zcela (rodiče je nenavštívili, netelefonovali, nezajímali se o jeho zdravotní stav, neplnili 

vyživovací povinnost atd.), a to po nepřetržitou dobu dvou měsíců, počítanou od porodu 

dítěte. Nedostatek zájmu o dítě však nesmí být vyvolán tím, že rodičům v jeho projevu 

bránila objektivní vážná překážka. 

 Ve výše uvedených případech nezájmu rodičů o dítě je nutno osvojovanému dítěti 

ustanovit opatrovníka podle § 68b ZOR, který udělí, popř. odepře souhlas k osvojení 

namísto rodičů. Tímto opatrovníkem se zpravidla ustanoví orgán sociálně-právní 

ochrany dětí.  

 Při osvojení dětí bez souhlasu rodičů dochází ke střetu dvou individuálních zájmů, 

a to zájmu dítěte na zajištění urychleného náhradního rodinného – osvojeneckého 

prostředí a zájmu biologických rodičů na uznání a respektování jejich rodičovských 

práv. Za situace, kdy rodiče postupují vůči vlastnímu dítěti krajně neodpovědně, nelze 

než dát přednost kvalitativně a funkčně vyššímu zájmu dítěte. Rovněž Úmluva 

o právech dítěte v čl. 3 odst. 1 zdůrazňuje, že zájem dítěte musí být předním hlediskem 
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při jakékoliv činnosti týkající se dětí. Upřednostnění zájmu dítěte je však možné jen za 

předpokladu řádného spravedlivého řízení (§ 68 odst. 3 ZOR ve spojení s § 180a a násl. 

o.s.ř.), v jehož průběhu bude bez všech pochybností prokázáno naplnění podmínek 

stanovených v ust. § 68 odst. 1 písm. a) a b) ZOR (zda, popř. proč rodiče neprojevovali 

po stanovenou dobu kvalifikovaný, resp. žádný zájem o dítě). Pokud naplnění těchto 

podmínek prokázáno není, dojde k porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 

36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a  současně k porušení čl. 8 odst. 2 Úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod z důvodu zasažení do práva na 

respektování rodinného života. Ve smyslu ust. § 68 odst. 3 ZOR pak splnění podmínek 

daných v ust. § 68 odst. 1 písm. a) a b) ZOR musí existovat v době podání návrhu. 

Jedná se tedy o určitou výjimku z ust. § 154 odst. 1 o.s.ř., dle něhož je pro rozsudek 

rozhodující stav v době jeho vyhlášení. Proto soudy počítají šestiměsíční lhůtu nezájmu 

rodičů o dítě zpětně ode dne podání návrhu na zahájení řízení. 

 

5.5 Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení 

 

 Jedná se o samostatné řízení, které časově předchází řízení o osvojení (nesprávné 

je proto jeho označení jako incidenční), a jeho právní úprava je obsažena v §§ 180a 

a 180b o.s.ř.  

 Řízení se zahajuje na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo rodiče (jde-

li o určení ve vztahu k druhému rodiči). Aktivně legitimován tudíž není budoucí 

osvojitel. Místně příslušným je podle § 88 písm. c) o.s.ř. okresní soud, v jehož obvodu 

má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných 

rozhodujících skutečností své bydliště.  

 Účastníky řízení jsou rodiče a dítě zastoupené opatrovníkem. Nezletilé dítě totiž 

není schopno před soudem jednat samostatně (srovnej ust. § 20 odst. 1, § 22 o.s.ř.) 

a současně je žádný z jeho rodičů nemůže v řízení zastupovat, protože by mezi nimi 

mohlo dojít ke střetu zájmů. Proto je nutno nezletilému dítěti podle § 37 odst. 2 ZOR 

ustanovit kolizního opatrovníka, který je bude v řízení zastupovat. Tímto opatrovníkem 

soud zpravidla ustanoví orgán sociálně-právní ochrany dětí. Pouze v případě, že návrh 

na zahájení řízení je podán orgánem sociálně-právní ochrany dětí, není třeba dítěti již 

ustanovovat opatrovníka, neboť tím je přímo ze zákona (§ 68 odst. 3 ZOR) sám orgán 
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sociálně-právní ochrany dětí. S ohledem na výše uvedené je již jednoznačné právní 

postavení orgánu sociálně právní-ochrany dětí, který ačkoliv je legitimován k podání 

návrhu na zahájení řízení, nemá postavení účastníka řízení, nýbrž postavení procesního 

zástupce nezletilého účastníka řízení.  

 Dále jsou účastníky řízení rodiče dítěte, kteří tak mají možnost vyjádřit se osobně 

k tomu, zda, popř. proč o dítě neprojevovali opravdový, resp. žádný zájem. Rodič dítěte, 

který je nezletilý, je účastníkem řízení, i když není zákonným zástupcem dítěte. 

Nezletilý rodič má v řízení procesní způsobilost, a pouze nedosáhl-li věku 16 let, lze 

použít ust. § 23 o.s.ř., podle kterého, vyžadují-li to okolnosti případu, může předseda 

senátu rozhodnout, že fyzická osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům 

v plném rozsahu, musí být v řízení zastoupena svým zákonným zástupcem, i když jde 

o věc, v níž by jinak mohla jednat samostatně. V případě, že není znám pobyt rodiče, 

resp. rodičů, soud ustanoví takovému rodiči opatrovníka podle § 29 odst. 3 o.s.ř, a to 

i v osobě advokáta.  

 V řízení je soud podle § 120 odst. 2 o.s.ř. povinen provést i jiné důkazy potřebné 

ke zjištění skutečného stavu, než jaké byly účastníky navrženy (zásada vyšetřovací), 

přičemž hlavním důkazním prostředkem je výslech rodiče, resp. rodičů dítěte (jako 

účastníků řízení dle § 131 o.s.ř.). 

 Určí-li soud rozsudkem, že k osvojení nezletilého dítěte není třeba souhlas jeho 

rodiče, resp. rodičů a rozhodnutí soudu nabude právní moci, rodiče nebudou účastníky 

řízení o osvojení (srovnej ust. § 181 odst. 2 písm. d) o.s.ř.), neboť nebude vyžadován 

jejich souhlas k osvojení dítěte (§ 68 odst. 1 ZOR).  

 Podle § 180b odst. 1 o.s.ř. pravomocný rozsudek, kterým bylo určeno, že 

k osvojení dítěte není třeba souhlas rodičů, soud na návrh zruší, změní-li se poměry 

(zásada rebus sic stantibus). Návrh lze podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od 

právní moci rozsudku. Za situace, kdy k osvojení dítěte nedojde a současně vlastní 

rodiče jsou připraveni ujmout se péče o dítě, nelze než dospět k závěru, že taková 

změna poměrů odůvodňuje zrušení rozsudku, jímž bylo určeno, že k osvojení dítěte 

není třeba souhlas rodičů (uvedené však nemá vliv na rozhodnutí o výchově dítěte). 

Návrh podaný před uplynutím lhůty jednoho roku od právní moci rozsudku soud bez 

dalšího zamítne. Návrhu soud nevyhoví ani tehdy, pokud dítě bylo již osvojeno, nebo 
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bylo zahájeno řízení o jeho osvojení, nebo dítě bylo svěřeno do péče budoucích 

osvojitelů, anebo bylo zahájeno řízení o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele 

(§ 180b odst. 2 o.s.ř.).  

 Zavedení řízení o určení, zda je třeba souhlas rodičů dítěte k jeho osvojení, bylo 

kritizováno proto, že zapříčiní prodloužení vlastního řízení o osvojení. Z toho důvodu 

bylo v ust. § 180a odst. 4 o.s.ř. stanoveno, že soud o nezájmu rodičů o dítě rozhodne 

přednostně a s největším urychlením. Je tak povinností soudu věc projednat dříve, než 

projedná a rozhodne jiné věci napadlé ve srovnatelnou dobu s tím, že za současného 

respektování procesních práv účastníků řízení ve věci co nejdříve meritorně rozhodne. 

 Další námitka se týkala případného zasahování biologických rodičů do výchovy 

již osvojeného dítěte a narušení principu anonymity (utajení) osvojení. Proto aby se 

rodiče nedozvěděli o osvojení a osobách osvojitelů, nejsou budoucí osvojitelé účastníky 

řízení o určení, zda je třeba souhlas rodičů dítěte k jeho osvojení, a současně rodiče, 

u nichž byl prokázán nezájem, nebudou účastníky řízení o osvojení. Dále do spisu 

o osvojení, jehož obsah musí zůstat utajen, pak nepovolí předseda senátu nahlédnout 

někomu, kdo nebyl účastníkem řízení o osvojení.20 Předmětné řízení tedy princip 

anonymity osvojení nijak neohrožuje. 

 Výslovně je stanoveno (§ 68 odst. 2 ZOR), že i u nezletilého rodiče je třeba 

v řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, prokazovat tzv. 

kvalifikovaný nezájem nebo absolutní nezájem o dítě. 

 

6. Řízení ve věcech osvojení 

 

 Vlastnímu řízení o osvojení, jež je upraveno v ust. § 181 a násl. o.s.ř., časově 

předchází řízení o určení, zda je třeba souhlas rodičů dítěte k jeho osvojení (§ 180a 

a násl. o.s.ř.), dále řízení o preadopční péči (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 60 a násl. ZSPOD) a zprostředkování osvojení 

(§ 19 a násl. ZSPOD). S vlastním řízením o osvojení souvisí následující řízení: řízení 

                                                 
20 § 188 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.12.2001, č.j. 505/2001-Org, kterou se 

vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy ve spojení s vyhláškou č. 483/2000 
Sb., kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat 
utajen.  
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o zrušení osvojení (§ 185 o.s.ř.), řízení o opětovném osvojení (readopci), řízení 

o přeměně zrušitelného osvojení na nezrušitelné. Všechna tato řízení vycházejí 

z hmotněprávní úpravy osvojení obsažené v zákoně o rodině a procesně ji doplňují. 

 

6.1 Řízení o osvojení 

 

 O osvojení rozhoduje soud, a to v řízení o osvojení (§ 63 odst. 2 věta prvá ZOR ve 

spojení s § 181 a násl. o.s.ř.). Řízení o osvojení se zahajuje na návrh, přičemž k podání 

návrhu je aktivně věcně legitimován  pouze osvojitel (§ 63 odst. 2 věta prvá ZOR).  

 Návrh musí vedle obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat také 

náležitosti žaloby uvedené v § 79 odst. 1 o.s.ř., tedy vylíčení rozhodujících skutečností, 

označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a zejména z něj musí být patrno, jaký 

typ osvojení (zrušitelné, nezrušitelné) je navrhován. Jinak soud vyzve osvojitele, aby 

své podání, jímž se zahajuje řízení o osvojení, doplnil ve stanovené lhůtě o chybějící 

náležitosti, resp. opravil podání, které je nesrozumitelné nebo neurčité. Současně soud 

poučí osvojitele, jak je třeba opravu nebo doplnění podání provést. Nebude-li podání ve 

stanovené lhůtě takto doplněno (opraveno) a v řízení pro tento nedostatek nelze 

pokračovat, soud podání odmítne podle § 43 odst. 2 o.s.ř. Odmítnutím podání je řízení 

o osvojení skončeno. 

 Okresní soud je návrhem osvojitele vázán v tom směru, že nemůže vyslovit jiný 

typ osvojení než ten, který je navrhován. Proto dojde-li okresní soud k závěru, že pro 

navrhovaný typ osvojení nejsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem 

o rodině, musí návrh osvojitele zamítnout. Jedinou obranou osvojitele je změna návrhu 

tak, že žádá vyslovení toho typu osvojení, pro který jsou stanovené podmínky splněny 

(např. namísto osvojení nezrušitelného žádá, aby soud vyslovil pouze osvojení 

zrušitelné).  

 V průběhu řízení o osvojení osvojitel disponuje návrhem na jeho zahájení. 

Osvojitel může vzít návrh (zcela) zpět podle § 96 odst. 1 o.s.ř., a to až do právní moci 

rozhodnutí o osvojení. Okresní soud zastaví s ohledem na dispozitivní úkon osvojitele 

řízení o osvojení  podle § 96 odst. 2 o.s.ř. Vždy je nutno respektovat vůli osvojitele 

přijmout, resp. nepřijmout za vlastní cizí dítě. Proto nepřichází v úvahu, aby okresní 
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soud ve smyslu ust. § 96 odst. 3 o.s.ř. vyzval ostatní účastníky řízení k vyjádření, zda se 

zpětvzetím návrhu souhlasí či nikoliv. 

 O osvojení rozhoduje v prvním stupni okresní soud (§ 9 odst. 1 o.s.ř.). Pro 

posouzení místní příslušnosti je rozhodující podle § 88 písm. c) o.s.ř. bydliště 

nezletilého dítěte. Ve smyslu ust. § 88 písm. c) o.s.ř. se pak bydlištěm rozumí místo, 

kde se nezletilé dítě trvale zdržuje z vůle rodičů, dále z rozhodnutí soudu, nebo na 

základě jiných rozhodujících skutečností. Opatření dočasného charakteru (např. svěření 

dítěte do péče budoucích osvojitelů, umístění dítěte v ústavním zařízení, které není 

spojeno s jasně projeveným úmyslem rodičů neplnit své rodičovské povinnosti) 

nemohou mít na takto určené bydliště dítěte žádný vliv (srov. rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 30.10.1969, sp.zn. 1 Cz 42/69). V řízení o osvojení nelze použít ust. § 177 

odst. 2 o.s.ř., o přenášení příslušnosti ve věcech péče soudu o nezletilé, neboť ust. § 181 

a násl. o.s.ř., jež upravují řízení o osvojení, to výslovně neřeší (srov. rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 23.12.1964, sp.zn. 5 Co 500/64). 

 Podle § 181 odst. 1 o.s.ř. účastníky řízení o osvojení jsou osvojované dítě, jeho 

rodiče, popřípadě poručník, osvojitel a jeho manžel (výčet účastníků řízení je taxativní). 

Nezletilý rodič má v řízení o osvojení plnou procesní způsobilost, přičemž ust. § 23 

o.s.ř. lze použít pouze tehdy, nedosáhl-li rodič věku 16 let (§ 181 odst. 1 o.s.ř. ve 

spojení s § 180a odst. 2 o.s.ř.).  

 Manžel osvojitele není účastníkem řízení, není-li k osvojení třeba jeho souhlas 

(§ 181 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 66 odst. 2 ZOR).  

 Ve smyslu ust. § 181 odst. 2 o.s.ř. rodiče osvojovaného dítěte nejsou účastníky 

řízení tehdy, jestliže jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti, nebo byli zbaveni 

způsobilosti k právním úkonům, popřípadě byli v této způsobilosti omezeni, nebo dali 

souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům, anebo soud pravomocně 

rozhodl, že k osvojení dítěte není třeba jejich souhlas. Z uvedeného vyplývá, že rodiče 

nejsou účastníky řízení o osvojení v případech, v nichž zákon o rodině nevyžaduje 

jejich souhlas s osvojením (§ 67 ZOR á contrario, § 68 odst. 1, 3 ZOR, § 68a ZOR).  

 Poručník je účastníkem řízení, byl-li dítěti ustanoven dle § 78 ZOR, a to zejména 

proto, že rodiče zemřeli, nejsou známi, dále byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti 
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a byli zbaveni nebo omezeni ve způsobilosti k právním úkonům (v uvedených 

případech podle § 67 ZOR je to poručník, kdo uděluje souhlas k osvojení dítěte).  

 Účastníky řízení jsou vždy osvojitel a osvojované dítě, které musí být v řízení 

o osvojení zastoupeno svým zákonným zástupcem (srov. ust. § 20 odst. 1 a § 22 o.s.ř.). 

Žádný z rodičů však nemůže své dítě zastupovat pro možný střet zájmů mezi nimi. 

Proto musí soud v řízení o osvojení ustanovit dítěti opatrovníka dle § 37 odst. 2 ZOR. 

Současně v případech, v nichž dle § 68 a § 68a ZOR není třeba k osvojení souhlas 

rodičů, ačkoliv jsou zákonnými zástupci dítěte, musí soud v řízení o osvojení ustanovit 

dítěti opatrovníka dle § 68b ZOR, který dá souhlas k osvojení namísto rodičů. V řízení 

o osvojení ustanoví soud dítěti zpravidla jediného opatrovníka, jemuž vymezí rozsah 

jeho práv a povinností tak, že opatrovník bude nezletilé dítě v řízení o osvojení 

zastupovat a současně je oprávněn dát souhlas k osvojení. Soud rozhodující o osvojení 

však může požádat soud péče o nezletilé o ustanovení opatrovníka pro řízení dle § 37 

odst. 2 ZOR, jenž bude nezletilé dítě zastupovat a současně sám ustanoví dalšího 

opatrovníka podle § 68b ZOR, který udělí souhlas k osvojení.21 

 Podle § 182 odst. 1 o.s.ř. soud vyslechne osvojované dítě,  jen pokud je k osvojení 

třeba jeho souhlas. Nemá-li být osvojované dítě vyslechnuto, nepředvolává se k jednání. 

Soud je však povinen ve smyslu ust. § 100 odst. 4 o.s.ř. vždy zjistit názor dítěte, pokud 

je schopno svůj názor formulovat, a přihlédnout k němu. Ve smyslu ust. § 120 odst. 2 

o.s.ř. v řízení o osvojení soud provede i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového 

stavu, než byly  účastníky navrhovány (zásada vyšetřovací). Dle § 69a ZOR soud před 

rozhodnutím poučí osvojitele o účelu, obsahu i důsledcích osvojení, což musí být patrno 

z protokolu o jednání.  

 O osvojení rozhoduje okresní soud rozsudkem (§ 152 odst. 1 o.s.ř. ve spojení 

s § 184 o.s.ř.). Rozsudek o osvojení je významným rozhodnutím o osobním stavu dítěte 

dle § 80 písm. a) o.s.ř. Rozsudek má konstitutivní povahu a jeho účinky nastávají právní 

mocí.  

 Rozsudkem o osvojení okresní soud rozhodne, že nezletilý je od právní moci 

rozsudku osvojencem osvojitelů (výrok I.), uvede příjmení, které osvojenec bude mít 

                                                 
21 V pořadí druhý z uvedených názorů zastával Dr. Jiří Haderka, CSc. O některých problémech 

souvisejících s osvojením. Socialistická zákonnost, 1978, č 5, s. 257-262. Udělování přivolení k osvojení 
a zastupování dítěte v tomto řízení. Socialistická zákonnost, 1987, č. 5, s. 272-280. 
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(výrok II.), rozhodne o zápisu osvojitelů do knihy narození (výrok III.) a dále rozhodne 

o náhradě nákladů řízení (výrok IV.). Výroková část rozsudku musí současně obsahovat 

jméno, příjmení, datum a místo narození osvojence, jméno příjmení datum narození, 

bydliště a povolání rodičů dítěte, jméno příjmení, datum a místo narození osvojitelů, 

jejich bydliště, povolání a jméno a příjmení rodičů osvojitelů. 

 Ve smyslu ust. § 201 o.s.ř. je odvolání proti rozsudku okresního soudu o osvojení 

přípustné. Avšak dovolání lze podat pouze proti pravomocnému rozsudku krajského 

soudu, jímž bylo rozhodnuto o nezrušitelném osvojení (§ 237 odst. 2 písm. b) o.s.ř.). 

 

6.2 Přeměna zrušitelného osvojení na nezrušitelné 

 

 Zákon o rodině umožňuje přeměnu zrušitelného osvojení na nezrušitelné, když 

v ust. § 77 stanoví, že rozhodnutí o tom, že osvojení je nezrušitelné, může soud učinit 

také dodatečně. Předpokladem této přeměny je, že osvojenec je v době rozhodnutí 

soudu nezletilý (§ 77 ZOR ve spojení s § 154 odst. 1 o.s.ř.).  

 Protože při přeměně zrušitelného osvojení na nezrušitelné dochází k novému 

osvojení, použije se na řízení o přeměně osvojení ustanovení občanského soudního řádu 

o řízení o osvojení (§ 181 a násl. o.s.ř.). Avšak pokud osvojované dítě nebylo 

vyslechnuto v původním řízení o zrušitelném osvojení, nepředvolává se ani k jednání 

o přeměně osvojení, neboť v daném případě k přeměně osvojení není třeba jeho souhlas 

(§ 182 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 77 ZOR). Rodiče osvojovaného dítěte nejsou 

účastníky řízení o přeměně osvojení, a to i když byli účastníky původního řízení 

o zrušitelném osvojení a v tomto řízení dali souhlas ke zrušitelnému osvojení. Je tomu 

tak proto, že v době rozhodování soudu o přeměně osvojení rodičům již nenáleží 

rodičovská zodpovědnost, a tedy ani právo zastupovat své dítě. Ze stejného důvodu 

k přeměně osvojení není třeba souhlasu rodičů. Také přeměnu osvojení může soud 

provést jen na návrh osvojitele, resp. osvojitelů. 

 K uvedenému je nutno poznamenat, že opačný postup, tj. přeměna nezrušitelného 

osvojení na zrušitelné osvojení, se nepřipouští. 
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6.3 Opětovné osvojení neboli readopce 

 

 Ačkoliv nezrušitelné osvojení nelze zrušit dle § 73 ZOR, zákon o rodině 

v ustanovení § 76 ZOR připouští, aby bylo opětovně osvojeno dítě, které bylo osvojeno 

nezrušitelně. Avšak pouze v případě, že osvojence opětovně osvojuje (nový) manžel 

osvojitele nebo osvojitel zemřel. Takové omezení opětovného osvojení, které zavedla 

novela zákona o rodině č. 91/1998 Sb., není správné, neboť nezrušitelným osvojením 

mezi osvojencem a osvojitelem vzniká vztah, který je plně srovnatelný se vztahem 

rodičovským. Z toho důvodu by měla být možnost opětovného osvojení zcela otevřena.  

 Bylo-li dítě osvojeno zrušitelně, je opětovné osvojení tohoto dítěte také možné. 

Podmínkou však je, že předchozí osvojení bylo zrušeno dle § 73 ZOR. 

 Rovněž v řízení o opětovném osvojení čili readopci se postupuje podle ustanovení 

občanského soudního řádu o řízení o osvojení (§ 181 a násl. o.s.ř.). 

 

6.4 Zrušení osvojení 

 

 V souladu s ust. § 73 odst. 1 ZOR zrušitelné osvojení může soud zrušit na návrh 

osvojitele nebo osvojence (je-li osvojenec nezletilý, musí být zastoupen kolizním 

opatrovníkem). V souladu s ust. § 185 o.s.ř. pro řízení o zrušení osvojení platí 

přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o řízení o osvojení (§ 181 až § 184).  

Avšak biologičtí rodiče jsou účastníky řízení o zrušení osvojení vždy, neboť v důsledku 

zrušení osvojení se obnoví jejich rodičovská zodpovědnost k osvojenci.  

 O zrušení osvojení by měl soud rozhodnout zcela výjimečně za existence 

důležitých důvodů. Takovým důvodem může být skutečnost, že mezi osvojitelem 

a osvojencem se nevytvořil citový vztah, popřípadě citový vztah byl velmi vážně 

narušen, dále osvojitel nebo osvojenec trvale a závažně onemocněli a současně chování 

osvojitele (rodičovskou zodpovědnost řádně nevykonává, dokonce ji zneužívá či 

závažným způsobem zanedbává) nebo chování osvojence (páchá trestné činy) je 

závadné. Z toho důvodu skutečnost, že manželství, v němž jeden z manželů osvojil dítě 

druhého manžela, bylo rozvedeno, popřípadě skutečnost, že matka dítěte, které osvojil 

manžel matky, zemřela, sama o sobě důležitým důvodem není.  
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 Soud nerozhodne správně, pokud společné osvojení dítěte manžely zruší jako 

celek, ačkoliv důležitý důvod ke zrušení osvojení je dán jen u jednoho ze dvou 

osvojitelů. Takové rozhodnutí nemá oporu v zákoně o rodině. Z ustanovení § 66 odst. 1 

ZOR vyplývá, že jestliže došlo k osvojení dítěte manžely jako jejich společného dítěte, 

jde o jedno osvojení, kde na straně osvojitelů vystupují dva subjekty. Neplyne však 

z něho, že tímto osvojením se manželé stávají v osvojeneckém vztahu nerozlučnými 

společníky. Proto lze toto osvojení zrušit podle ust. § 73 odst. 1 ZOR i jen v části 

týkající se vztahu osvojence k jednomu z dosavadních dvou osvojitelů, a to k návrhu 

osvojence nebo k návrhu alespoň jednoho z osvojitelů. Přitom není podmínkou, aby 

návrh byl podán tím z osvojitelů, u něhož má být zrušen osvojitelský vztah. V řízení 

o návrhu na zrušení osvojení jen ve vztahu k jednomu z osvojitelů nejsou rodiče 

osvojence účastníky řízení, neboť v tomto jediném případě nedochází k obnovení jejich 

rodičovské zodpovědnosti (stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 15.12.1983, sp.zn Cpj 

64/83). 

 O zrušení osvojení rozhoduje soud rozsudkem (§ 185 o.s.ř.). Právní následky 

zrušení osvojení předvídané v ust. § 73 odst. 2 ZOR, tj. obnovení vzájemných práv 

a povinností mezi osvojencem a původní rodinou a obnovení původního příjmení 

osvojence, nastávají právní mocí rozhodnutí o zrušení osvojení. Proto jde o rozsudek 

právotvorný (konstitutivní), který působí ex nunc. 

 Na závěr je nutno poznamenat, že pokud zákon o rodině připouští zrušení osvojení 

(§ 73 ZOR) a opětovné osvojení (§ 76 ZOR), nelze než dovodit, že jiný způsob 

“zániku“ osvojení nezná, zejména nezná zánik osvojení dosažením zletilosti či zánik 

osvojení úmrtím osvojitele nebo osvojence.  

 

7. Následky osvojení 

 

 Osvojení jako akt, kterým osvojitel přijímá cizí dítě za své a vytváří pro něj nové 

výchovné a rodinné prostředí, má dalekosáhlé právní následky. Jde především o změnu 

osobního stavu dítěte, dále rodiče, osvojitele a ostatních příbuzných. Tyto statusové 

následky pak mají další dopady v právu soukromém i veřejném. Právní následky 

osvojení jsou stanoveny v ust. § 63 a násl. ZOR, a to kogentně, tj. dohodou stran je 
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nelze vyloučit ani změnit. Právní následky osvojení nastávají právní mocí rozsudku 

o osvojení. 

 

1) Podle § 72 odst. 1 ZOR osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi 

osvojencem a původní rodinou. Zanikají také práva a povinnosti opatrovníka, popřípadě 

poručníka, který byl ustanoven, aby za rodiče tato práva a povinnosti vykonával. Podle 

odst. 2 téhož zákonného ustanovení je-li osvojitel manželem jednoho z rodičů 

osvojence, nedotýká se osvojení vztahů mezi osvojencem a tímto rodičem i jeho 

příbuznými. 

 V prvé řadě jde o práva a povinnosti, které tvoří obsah rodičovské zodpovědnosti 

dle § 31 odst. 1 ZOR a dále o vyživovací povinnost dle § 85 a násl. ZOR, o dědické 

právo dle § 473 a násl. OZ atp. Avšak biologické příbuzenství v důsledku osvojení 

nezaniká. Osvojenec nadále zůstává biologickým potomkem svých předků, resp. 

sourozencem svých bratrů a sester. Z toho důvodu osvojenec nemůže uzavřít platné 

manželství se svými biologickými předky a sourozenci dle § 12 ZOR.  

 

2) Podle § 63 odst. 1 věty prvé ZOR vzniká osvojením mezi osvojitelem a osvojencem 

takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele 

poměr příbuzenský.  

 V důsledku osvojení vzniká mezi osvojencem a osvojitelem a jeho příbuznými 

nový příbuzenský vztah, který napodobuje biologický vztah (adoptio naturam imitatur) 

a obsahově se s ním shoduje. 

 

3) Podle § 63 odst. 1 věty druhé ZOR mají osvojitelé rodičovskou zodpovědnost při 

výchově dětí (§ 31 až 37b ZOR).  

 V důsledku osvojení vznikne osvojiteli rodičovská zodpovědnost, tj. souhrn práv 

a povinností při péči o zdraví osvojence, o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní 

vývoj, dále při zastupování osvojence a při správě jeho jmění (§ 31 odst. 1 ZOR). 

Osvojiteli vznikne nová rodičovská zodpovědnost, a to v plném rozsahu. Proto je 

možné, aby byl osvojiteli (obdobně jako rodiči) výkon rodičovské zodpovědnosti 

pozastaven dle § 44 odst. 1 ZOR, osvojitel byl ve výkonu rodičovské zodpovědnosti 
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omezen dle § 44 odst. 2 ZOR nebo byl rodičovské zodpovědnosti zbaven dle § 44 odst. 

3 ZOR. Současně vznikne osvojiteli v důsledku osvojení vyživovací povinnost 

k osvojenci dle § 85 ZOR a osvojenci vznikne vyživovací povinnost k osvojiteli dle 

§ 87 ZOR, resp. k osvojitelovým předkům dle § 88 a násl. ZOR. 

 

4) Nemožnost uzavřít platné manželství mezi osvojitelem a osvojencem dle § 12 ZOR.  

 Osvojitel nemůže uzavřít platné manželství s osvojencem, neboť osvojením mezi 

nimi vznikl příbuzenský vztah obdobný vztahu mezi biologickými rodiči a dětmi. 

Protože takový příbuzenský vztah vzniká také mezi osvojencem a předky osvojitele 

a mezi osvojencem a potomky osvojitele, je vyloučeno uzavření platného manželství 

i mezi těmito osobami.  

 Avšak uzavření manželství mezi osvojencem a osvojitelem  nebo jeho příbuznými 

by mělo být ve výjimečných případech povoleno. O takový výjimečný případ by mohlo 

jít tam, kde uvedené osoby čekají nebo již mají společné dítě. Povolit uzavření 

manželství by bylo možné s ohledem na skutečnost, že biologicky mezi osvojencem 

a osvojitelem a jeho příbuznými příbuzenský vztah chybí.  

 

5) Rodiče ztrácejí právo se s osvojencem stýkat.  

 Tento následek není v zákoně o rodině výslovně stanoven.22 Lze ho však dovodit, 

a to např. z ust. § 68a ZOR upravujícího tzv. blanketový souhlas či z ust. § 68 odst. 3 

ZOR upravujícího incidenční řízení, tedy z ustanovení, která se snaží, aby se rodič 

vůbec nedozvěděl o skutečnosti osvojení a o osvojitelích.  

 Následek, že rodiče ztrácejí právo se s osvojencem stýkat, je zcela opodstatněný, 

a to s ohledem na požadavek stability poměru mezi osvojitelem a osvojencem a s tím 

související požadavek, aby rodiče nežádoucím způsobem nezasahovali do života 

osvojence v osvojitelově rodině. Za situace, kdy tento následek nenastane a biologičtí 

rodiče se případně hodlají s osvojencem stýkat, nelze než konstatovat, že zákon o rodině 

nemá právní nástroj, jenž by jim v tom mohl zabránit. Ustanovení zákona o rodině 

o úpravě styku rodiče s dítětem (§ 50 odst. 2 ZOR ve spojení s § 27 ZOR) nelze použít, 

                                                 
22 Avšak zákon o právu rodinném č. 265/1949 Sb. ve znění zákona č. 15/1958 Sb., o změně 

předpisů o osvojení, v § 68 odst. 3 výslovně stanovil, že rodiče osvojence nemají nárok se s osvojencem 
stýkat. 
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a to s ohledem na skutečnost, že z hlediska práva je rodičem dítěte osvojitel (srov. 

ustanovení § 63 odst. 1 ZOR a § 72 ZOR). 

 Proto je nejlepší ochranou vztahu založeného osvojením pravda. Skutečnost 

osvojení by měla být dítěti sdělena. Poznatky psychologů jsou přitom takové, že dítě by 

se mělo o osvojení dozvědět co nejdříve. Nejlépe ve třech letech, ale uznáván je ještě 

i předškolní věk. S nástupem školní docházky by dítě mělo mít zcela jasno v tom, že 

došlo k jeho osvojení a že osvojitelé nejsou jeho biologickými rodiči. Pravdě se 

vždycky nějak podaří uniknout, třeba i tím, že biologičtí rodiče dítě kontaktují. Pokud 

se tak stane v citlivém období vývoje dítěte (cca 12 let), nepříznivě to ovlivní jak vztah 

mezi osvojitelem a dítětem, tak vědomí vlastního já (identitu dítěte). 

 Dále je nutno poznamenat, že ve smyslu čl. 7 a 8 Úmluvy o právech dítěte má dítě 

mimo jiné právo znát své rodiče a právo na zachování své totožnosti. Aby dítě toto své 

právo znát rodiče, resp. svůj genetický původ, mohlo vůbec realizovat, např. tím, že po 

dosažení zletilosti nahlédne do knihy narození matriky, musí o skutečnosti osvojení 

vědět. 

 Ze všech uvedených důvodů je správné, aby osvojitelé skutečnost osvojení před 

dítětem netajili.  

 

6) Osvojením dítě vystupuje z dědických vztahů k biologické rodině a vstupuje do 

dědických vztahů k osvojiteli a k jeho rodině.  

 Rovněž tento následek není výslovně uveden ani v zákoně o rodině, ani 

v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.23 Avšak také je 

možno ho dovodit, a to z jiných následků osvojení. Osvojením v rovině právní zanikají 

dosavadní příbuzenské vztahy dítěte a vznikají mu nové příbuzenské vztahy k osvojiteli 

a jeho příbuzným. V důsledku toho se takovým způsobem změní i dědické vztahy. 

 Z toho důvodu se výslovná úprava jak v zákoně o rodině, tak v občanském zákoníku 

jeví nadbytečná.  

 

                                                 
23 Nutno připomenout, že zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve svém § 532 stanovil, že 

osvojenec a jeho potomci i osvojitelé a jeho příbuzní dědí navzájem podle dědických skupin jako 
příbuzní. Osvojenec nedědí v původní rodině a původní rodina osvojeného nedědí po něm. Bude-li však 
osvojenecký poměr zrušen, obnoví se dědění v původní rodině. 
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7) Podle § 71 ZOR osvojenec bude mít příjmení osvojitele. Společný osvojenec 

manželů bude mít příjmení určené pro ostatní jejich děti. To platí i v případě, že 

osvojitelem je manžel matky osvojence. 

 Osvojení má vždy za následek, že osvojenec ztrácí příjmení svých rodičů. Zákon 

o rodině nepřipouští jinou možnost.  

 

8) Podle § 3a zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, dítě, jehož alespoň jeden osvojitel je státním 

občanem České republiky, nabývá státního občanství České republiky dnem právní 

moci rozsudku o osvojení.  

 Za podmínek citovaného zákonného ustanovení má osvojení pro osvojence za 

následek nabytí státního občanství České republiky.  

 

9) Podle § 63 odst. 3 ZOR do knihy narození matriky se na základě pravomocného 

rozhodnutí soudu o osvojení zapíše osvojitel, popřípadě osvojitelé.  

 V § 63 ZOR byl odst. 3 doplněn novelou zákona o rodině č. 342/2006 Sb. 

s účinností od 3.7.2006. Cílem je co nejvíce začlenit osvojence do osvojitelovy rodiny 

bez ohledu na typ, resp. stupeň osvojení (zrušitelné či nezrušitelné). Pravidla zápisu do 

matriky jsou následující: 1/ pokud osvojují manželé, zapíší se oba namísto rodičů do 

matriky, 2/ pokud osvojuje manžel rodiče dítěte, zapíše se do matriky místo 

biologického rodiče pouze on, protože ohledně druhého rodiče zůstane zápis v matrice 

nezměněn, přičemž uvedený postup platí také pro případy, kdy osvojuje pozůstalý 

manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte, 3/ pokud osvojuje osamělá osoba, pak se zapíše 

tato osamělá osoba v matrice namísto rodiče dítěte a současně se vypustí matriční zápis 

o druhém rodiči dítěte. 

 

10) Podle § 74 odst. 1 ZOR osvojení může být provedeno také tak, že je nelze zrušit. 

 Příznačným následkem nezrušitelného osvojení je, že ho nelze zrušit z důležitých 

důvodů dle § 73 ZOR. Na druhé straně však není vyloučeno, aby mohl být osvojenec 

opět osvojen a původní osvojení nahrazeno osvojením novým, tedy není vyloučena 
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readopce dle § 76 ZOR. Dovozuje se přitom, že osvojence je možno opět osvojit jak 

osvojením zrušitelným, tak nezrušitelným. 

   

8. Zprostředkování osvojení 

 

 V této kapitole se zaměřím na počátek procesu osvojení. 

 Za situace, kdy se mají poznat dítě a budoucí osvojitel, kteří se doposud neznají, je 

nutno, aby osvojení předcházelo jeho zprostředkování. Zprostředkování osvojení, tedy 

činnost vedoucí k navázání prvního kontaktu mezi dítětem a budoucím osvojitelem, je 

upraveno v ust. § 19a a násl. zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD). Tato činnost či proces má několik fází 

a podle § 19a odst. 1 ZSPOD spočívá ve vyhledávání dětí vhodných k osvojení, ve 

vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli a v odborné přípravě těchto osob k přijetí 

dítěte do rodiny. Na tomto procesu se podílejí orgány sociálně-právní ochrany dětí 

a nestátní subjekty.  

 Podle čl. 20 Úmluvy o právech dítěte dítě dočasně nebo trvale  zbavené svého 

rodinného prostředí nebo dítě, které ve svém vlastním zájmu nemůže být ponecháno 

v tomto prostředí, má právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem. 

Smluvní státy jsou povinny zabezpečit takovému dítěti v souladu se svým vnitrostátním 

zákonodárstvím náhradní péči. Z dikce citovaného článku vyplývá, že z mezinárodního 

hlediska je subjektem odpovědným za zajištění náhradní péče o dítě, tedy i náhradní 

rodinné péče a osvojení, stát. Proto je zprostředkování osvojení ve své poslední fázi, 

spočívající ve výběru určité osoby vhodné stát se osvojitelem určitého dítěte 

a v zajištění osobního seznámení  dítěte s touto osobou, vyhrazeno orgánům sociálně-

právní ochrany dětí (§ 19a odst. 2 ZSPOD). 

 Jsou-li si jak dítě, tak budoucí osvojitel známi, např. protože jsou příbuzní, známí 

atp. nebo spolu žijí ve společné domácnosti, zprostředkování osvojení se dle § 20 odst. 

3 ZSPOD neprovádí. Konkrétně jde o dva případy: 1/ rodiče dali souhlas k osvojení 

dítěte předem ve vztahu k určitým osvojitelům, 2/ návrh na osvojení podal manžel 

rodiče dítěte nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Bližší vysvětlení si 

žádá první z uvedených případů. Jde o situaci, kdy budoucí osvojitelé pečují o dítě, 
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protože jim ho předali sami rodiče (s úmyslem souhlasit s osvojením). S ohledem na 

výše uvedený výklad a ust. § 21 odst. 3 písm. a) ZSPOD je nutno případnou žádost 

budoucího osvojitele o zprostředkování osvojení konkrétního dítěte zamítnout. Je totiž 

třeba, aby se budoucí osvojitel obrátil na soud s návrhem na osvojení konkrétního dítěte. 

 

8.1 Působnost nestátních subjektů při zprostředkování osvojení 

 

Jak již bylo výše uvedeno, na zprostředkování osvojení se podílejí také nestátní 

subjekty. Ve smyslu ust. § 4 odst. 2 písm. d) ZSPOD jde o fyzické a právnické osoby, 

které byly pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany (dále jen pověřené osoby). 

Podle § 49 odst. 1 ZSPOD o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany  (dále jen 

o pověření) rozhoduje krajský úřad, příslušný podle místa trvalého pobytu nebo bydliště 

či sídla fyzické nebo právnické osoby, která o pověření žádá (§  61 odst. 2 písm. d) 

ZSPOD).24 Žadatel je povinen tvrdit a prokázat skutečnosti, rozhodující pro vydání 

pověření. Krajský úřad pověření vydá, jsou-li pro to splněny podmínky stanovené 

zákonem o sociálně-právní ochraně dětí (§ 49 odst. 5 ZSPOD). Za účelem rozhodnutí 

o vydání pověření si krajský úřad vyžádá vyjádření příslušného obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností ohledně žadatele a jeho dosavadní činnosti (§ 49 odst. 3 

ZSPOD).  

Evidenci pověřených osob pak vede Ministerstvo práce a sociálních věcí (§ 49 

odst. 9 ZSPOD). 

 Podmínkou pro vydání pověření, resp. rozhodující skutečností, je podle § 49 odst. 

2 ZSPOD: 

1/ podání písemné žádosti, která musí dle § 49 odst. 4 ZSPOD obsahovat u právnické 

osoby název, sídlo nebo sídlo organizační složky, identifikační číslo, doklad 

o registraci, popřípadě zápisu do příslušného rejstříku a jméno a příjmení osoby 

oprávněné jednat jménem právnické osoby, u fyzické osoby jméno, příjmení, místo 

trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo, rozsah poskytování sociálně-právní ochrany 

a podrobný popis činností, na které se žádá o vydání pověření, místo výkonu sociálně-

                                                 
24 O pověření pouze ke zřízení výchovně rekreačního tábora rozhoduje komise pro sociálně-právní 

ochranu dětí zřízená starostou obce s rozšířenou působností, což je z hlediska zprostředkování osvojení 
nevýznamné. 
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právní ochrany, jméno, příjmení a rodné číslo všech fyzických osob, které budou přímo 

sociálně-právní ochranu poskytovat,25 výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené 

ve státech, ve kterých se v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle 

než 3 měsíce; tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce; 

2/ prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně-právní ochranu 

přímo poskytovat, předložení dokladu o ukončení jejich vzdělání a předložení seznamu 

jejich dřívějších zaměstnání a dalších pracovních činností (to neplatí pro osoby, které 

sociálně-právní ochranu vykonávají pod dozorem osoby odborně způsobilé); 

3/ bezúhonnost všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu 

poskytovat, přičemž podle § 49 odst. 6 ZSPOD se za bezúhonného považuje ten, kdo 

nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin ani nebyl pravomocně odsouzen 

pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností 

srovnatelných s činnostmi vykonávanými při poskytování sociálně-právní ochrany (za 

účelem doložení bezúhonnosti si krajský úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů, 

pokud nebyl připojen k žádosti); 

4/ zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany 

prokázané posudkem příslušného orgánu hygienické služby; 

5/ příslušný doklad prokazující vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, 

v nichž bude poskytována sociálně-právní ochrana; 

6/ potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany 

a provozování zařízení sociálně-právní ochrany; 

7/ předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba 

nevydává výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti 

a pravidla hospodaření. 

 Pokud je fyzické nebo právnické osobě vydáno pověření k výkonu sociálně-právní 

ochrany, je další podmínkou ve smyslu ust. § 49 odst. 7 ZSPOD uzavření pojistné 

smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem sociálně-právní 

ochrany. Pojistná smlouva musí být uzavřena před započetím výkonu sociálně-právní 

                                                 
25 Přímým poskytováním sociálně-právní ochrany se přitom rozumí bezprostřední kontakt či 

působení na osoby, jimž se sociálně-právní ochrana poskytuje, nebo přímý vliv na jejich situaci. 
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ochrany a musí platit po celou dobu, po kterou je sociálně-právní ochrana vykonávána. 

 Pověřené osobě zákon o sociálně-právní ochraně dětí v ust. § 49 odst. 8 ukládá 

řadu povinností, a to oznamovací povinnost změn skutečností rozhodných pro vydání 

pověření, dále povinnost  umožnit pracovníkům krajského úřadu vstup do prostor pro 

výkon sociálně-právní ochrany a poskytnout jim potřebné podklady, vést záznamy 

o činnosti a vypracovat výroční zprávu atd., to vše pro kontrolu výkonu sociálně-právní 

ochrany. Podle § 49 odst. 10 ZSPOD je totiž právem krajského úřadu kontrolovat výkon 

sociálně-právní ochrany pověřenými osobami a současně povinností pověřených osob 

při kontrole spolupracovat. 

 Je správné, že v oblasti sociálně-právní ochrany dětí mohou vyvíjet činnost 

fyzické a právnické osoby, které byly pověřeny k výkonu sociálně-právní ochrany. Na 

druhé straně je to však stát, kdo je primárně odpovědný za výkon sociálně-právní 

ochrany dětí, nikoliv soukromé subjekty. Proto je namístě autoritativně vybrat oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí, ve kterých budou nestátní subjekty působit. Z povahy věci 

půjde o oblasti, v nichž má neziskový sektor své neodmyslitelné místo a v nichž jsou 

aktivity tohoto sektoru nesporným obohacením celkové úrovně sociálně-právní ochrany 

dětí.  

 Podle § 48 odst. 2 ZSPOD pověřené osoby mohou: 

a/ vykonávat činnost podle § 10 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. a) až c), tj. 

vyhledávat děti, na které se sociálně-právní  ochrana zaměřuje, pomáhat rodičům při 

řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytovat nebo 

zprostředkovat rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě 

zdravotně postižené a pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené 

na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 

výchovou;  

b/ vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení 

jejich vzniku; 

c/ zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany, a to zařízení odborného poradenství pro 

péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, výchovně rekreační tábory pro děti, zařízení pro výkon pěstounské péče; 
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d/ poskytovat pěstounům v zařízení, jehož jsou zřizovateli, výchovnou a poradenskou 

péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; 

e/ převzít zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny 

k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad; 

f/ navrhovat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností fyzické osoby vhodné stát se 

pěstouny v zařízení pro výkon pěstounské péče; 

g/ vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností; 

h/ vyhledávat děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče a oznamovat 

je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností; 

i/ poskytovat fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům 

nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením 

dítěte do pěstounské péče. 

 Konkrétní činnosti, které pověřená osoba v oblasti sociálně-právní ochrany 

vykonává, vyplývají z rozhodnutí o pověření.  

 Je zřejmé, že fyzické a právnické osoby pověřené výkonem sociálně-právní 

ochrany se mohou podílet na zprostředkování osvojení činnostmi uvedenými v ust. § 48 

odst. 2 písm. e) až h) ZSPOD (vyhledáním osob vhodných stát se osvojiteli a dětí 

vhodných k osvojení a jejich oznámením obecnímu úřadu obce z rozšířenou působností, 

případně přípravou osob vhodných stát se osvojiteli k přijetí dítěte do rodiny). Současně 

v souladu s ust. § 48 odst. 3 ZSPOD nesmí vykonávat jiné činnosti, zejména dle 

výslovného zákazu vyjádřeného v ust. § 19a odst. 2 ZSPOD nesmí završit 

zprostředkování osvojení tím, že pro konkrétní dítě vyberou vhodného osvojitele. 

Nerespektováním tohoto zákazu se pověřená fyzická nebo právnická osoba dopustí 

přestupku či správního deliktu a uloží se jí pokuta (§§ 59b a 59g ZSPOD), poté může 

dojít k odnětí pověření dle § 50 ZSPOD. 

 Některé pověřené osoby si však zákonná ustanovení o okruhu činností, jež jsou 

oprávněny vykonávat, vykládají po svém. Tak např. sdružení FOND OHROŽENÝCH 

DĚTÍ se sídlem Praha 1, Na Poříčí 6/1038, IČ: 00499277 (dále jen FOD) je oprávněn 

vyhledávat děti, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje, pomáhat rodičům při 
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řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, pořádat v rámci 

poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních 

a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, vykonávat činnost 

zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházet jejich vzniku, zřizovat 

a provozovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zajišťovat přípravu 

fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, 

navrhovat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností fyzické osoby vhodné stát se 

pěstouny v zařízení pro výkon pěstounské péče, vyhledávat fyzické osoby vhodné stát 

se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností. 

 FOD se však netají tím, že zprostředkovává tzv. přímé osvojení.26 Jde o osvojení 

za situace, kdy budoucí osvojitelé pečují o konkrétní dítě proto, že jim ho předali sami 

rodiče (s úmyslem souhlasit s osvojením). Činnost FOD pak spočívá v tom, že pokud se 

na něj obrátí osamělá matka, která se rozhodla dát své dítě do osvojení, doporučí jí 

prověřené žadatele o osvojení, tj. žadatele z evidence vedené krajským úřadem či 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dále matce poradí, aby své rozhodnutí nikde 

nehlásila, zejména ne orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo porodnici, a aby při 

porodu neuvedla otce dítěte. Z porodnice přiveze zaměstnanec FOD dítě spolu s matkou 

do budovy FOD, kde již čekají doporučení žadatelé o osvojení. S matkou je sepsán 

záznam o preadopční péči. Poté matka předá doporučeným žadatelům o osvojení své 

dítě. Nechtějí-li se matka a žadatelé o osvojení setkat, předání dítěte zajistí zaměstnanec 

FOD. Následně FOD vede matku k tomu, aby po šesti týdnech po narození dítěte dala 

před soudem nebo orgánem sociálně-právní ochrany dětí blanketový souhlas 

s osvojením (§ 68a ZOR), případně podala návrh na zbavení rodičovské zodpovědnosti 

(§ 44 odst. 3 o.s.ř.). Dává-li matka souhlas k osvojení dítěte až v řízení o osvojení, zvolí 

si za svého zástupce pro řízení zaměstnance FOD. Svou činností se FOD  (dle svých 

tvrzení) snaží pomoci matkám, kterým záleží na tom, aby se jejich dítě dostalo do  

(dobré) rodiny a nemuselo být v ústavu, dále dětem (chrání je před následky ústavní 

výchovy, tj. před psychickou deprivací) a současně bezdětným párům, a to bezúplatně. 

 Předně je třeba připomenout, že v případě, kdy budoucí osvojitelé pečují 

                                                 
26 Pojem “přímé osvojení“ vzešel z Fondu. Právní předpisy ani právní teorie tento pojem neznají. 
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o konkrétní dítě proto, že jim ho předali sami rodiče (s úmyslem souhlasit s osvojením), 

zprostředkování osvojení se ve smyslu § 20 odst. 3 písm. a) ZSPOD  (vůbec) neprovádí. 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí vychází z toho, že zprostředkování osvojení je 

nadbytečné tam, kde se dítě, rodiče a budoucí osvojitelé znají, např. protože jsou 

příbuzní a důvěřují si navzájem. Současně respektuje právo rodiče vybrat pro své dítě 

budoucího osvojitele a předat dítě do jeho péče. Znovu je nutno připomenout, že 

ustanovení § 19a odst. 2 ZSPOD výslovně zakazuje završit proces zprostředkování 

osvojení jinému subjektu než orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tedy i FOD). Nelze 

proto než dovodit, že výše popsaná činnost FOD je nezákonná.  

  Jde také o činnost nemravnou, a to jednak proto, že žadatelé o osvojení 

doporučení matce FOD předběhnou ty bezdětné páry, které trpělivě čekají, až jim 

osvojení zprostředkuje orgán sociálně-právní ochrany dětí.  

 Druhý důvod, pro který je činnost FOD nemravná, je ten, že přichází-li dítě 

k žadatelům o osvojení hned z porodnice, chybí poznatky lékařů o zdravotním stavu 

dítěte. Osobitým problémem je zdravotní stav dětí od rodičů, kteří jsou nemocní, závislí 

na alkoholu či drogách nebo trpí duševní chorobou. Takové děti, třebaže nejsou zjevně 

morfologicky deformované, mohou později trpět genetickými, metabolickými nebo 

psychomotorickými problémy či mít abstinenční příznaky. Jedině lékařský dohled 

(např. v kojeneckém ústavu), který bude trvat alespoň několik týdnů po narození dítěte, 

může uvedené problémy včas odhalit. Žadatel o osvojení jako neodborník je může 

postřehnout teprve v době, kdy již dítě nezrušitelně osvojil. Úspěšnost takového 

osvojení je pak ohrožena. 

 Další důvod, pro který je činnost FOD nemravná, je ten, že FOD vede matku 

k tomu, aby po šesti týdnech po narození dítěte dala před soudem nebo orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí blanketový souhlas s osvojením (§ 68a ZOR). Zákonná 

úprava však vychází z toho, že je-li dítě svěřeno do péče budoucích osvojitelů 

samotným rodičem, souhlas rodiče s osvojením dítěte musí být vysloven v soudním 

řízení (srov. § 67 ZOR) a rodič může tento souhlas odvolat až do právní moci 

rozhodnutí o osvojení. FOD tak může matku zmást. Ta se může mylně domnívat, že 

udělí-li blanketový souhlas s osvojením, nemůže již žádat, aby jí dítě bylo vráceno zpět. 

Toto však nevyplývá ani z ust. § 68a ZOR, podle kterého pouze v případě, kdy je dítě 
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umístěno do péče budoucích osvojitelů rozhodnutím příslušného orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí, nelze blanketový souhlas odvolat.  

 

8.2 Postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při zprostředkování osvojení 

 

 Zprostředkování osvojení ve smyslu ust. § 20 odst. 2 ZSPOD zajišťují tři orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, a to krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ten zprostředkovává osvojení jen ve vztahu 

k cizině), přičemž nejprve toto zprostředkování zajišťuje krajský úřad a teprve poté ve 

zprostředkování osvojení pokračuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Obecní úřad 

obce s rozšířenou působností shromažďuje pro účely tohoto zprostředkování potřebné 

podklady a předává je krajskému úřadu. 

 Výše bylo uvedeno, že zprostředkování osvojení spočívá ve vyhledávání dětí 

vhodných k osvojení, ve vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli, v odborné 

přípravě těchto osob a ve výběru určité osoby k určitému dítěti (§ 19a odst. 1 ZSPOD).  

 Okruh dětí, jimž lze zprostředkovat osvojení, je vymezen v ust. § 2 odst. 2 

ZSPOD. Jde o děti, které na území České republiky a) mají trvalý pobyt, b) mají podle 

zvláštního právního předpisu č. 326/1999 Sb. upravujícího pobyt cizinců na území 

České republiky povolen trvalý pobyt nebo jsou hlášeny k pobytu na území České 

republiky po dobu nejméně 90 dnů, c) podaly žádost o udělení mezinárodní ochrany na 

území České republiky, nebo d) jsou oprávněny trvale pobývat,27 nebo e) pobývají 

s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí 

dočasné ochrany na území České republiky nebo které pobývá na základě uděleného 

oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky podle 

zvláštního právního předpisu č. 221/2003 Sb.  

 Avšak vhodné k osvojení jsou jen tzv. právně volné děti,  to jest děti, které lze 

osvojit, protože rodiče dali předem souhlas s osvojením bez vztahu k určitým 

osvojitelům (§ 68a ZOR), dále soud určil tzv. kvalifikovaný nebo absolutní nezájem 

rodičů o dítě, soud zbavil rodiče rodičovské zodpovědnosti nebo rodiče dítěte zemřeli.  

                                                 
27 § 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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 Zprostředkování osvojení se provádí jen na žádost fyzické osoby, která má zájem 

osvojit dítě. Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele (§ 60 ZSPOD ve spojení s § 11 písm. 

d) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Žádost 

o zprostředkování může podat fyzická osoba, která je občanem České republiky a má 

zároveň na jejím území trvalý pobyt. Cizinec může žádost podat, pokud má na území 

České republiky povolen trvalý pobyt nebo je podle zvláštního právního předpisu 

č. 326/1999 Sb. upravujícího pobyt cizinců na území České republiky hlášen k pobytu 

na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů (§ 20 odst. 1 ZSPOD). 

 

8.2.1 Obecní úřad obce s rozšířenou působností  

 

 V prvé řadě obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhledává děti vhodné 

k osvojení a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli. Při vyhledávání těchto dětí a osob 

vychází z poznatků získaných při své činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany, 

spolupracuje s ústavními zařízeními, využívá oznámení fyzických a právnických osob, 

státních orgánů. Vhodné děti a osoby může vyhledávat a doporučit obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností také obec a pověřené osoby. Současně obecní úřad obce 

s rozšířenou působností přijímá žádosti žadatelů o zprostředkování osvojení, tedy 

o zařazení do evidence žadatelů. Dále obecní úřad obce s rozšířenou působností zakládá 

a vede spisovou dokumentaci o dítěti a spisovou dokumentaci o žadateli. Spisové 

dokumentace obsahují údaje a doklady dle § 21 odst. 4 a odst. 5 ZSPOD, které jsou 

potřebné pro zprostředkování osvojení. Po shromáždění všech potřebných dokladů 

postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností kopii spisové dokumentace o dítěti 

a kopii spisové dokumentace o žadateli neprodleně krajskému úřadu.  

 Žádá-li žadatel o zprostředkování osvojení, tedy o zařazení do evidence žadatelů, 

je povinen uvést údaje a doložit některé doklady dle § 21 odst. 5 ZSPOD, které připojí 

jako přílohu k žádosti (např. doklad o státním občanství, o zdravotním stavu nebo 

o hospodářských poměrech). Některé doklady si vyžádá sám obecní úřad obce 

s rozšířenou působností (např. opis z evidence Rejstříku trestů). Obecní úřad obce 

s rozšířenou působností žádost na základě údajů v ní uvedených a připojených dokladů 

posoudí. Podle § 21 odst. 3 ZSPOD rozhodne o zamítnutí žádosti, jestliže žadatel 
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nesplňuje podmínku pobytu na území České republiky, žadatel podává žádost 

o zprostředkování osvojení ve vztahu ke konkrétnímu dítěti nebo žadatel má své 

obvyklé bydliště mimo území České republiky.28 Podle § 21 odst. 7 ZSPOD rozhodne 

o zastavení řízení, jestliže žadatel vezme svou žádost zpět nebo ani na výzvu nesdělí 

údaje a nedoloží doklady potřebné pro vedení spisové dokumentace. Nezamítne-li 

žádost nebo nezastaví-li řízení, obecní úřad obce s rozšířenou působností založí 

spisovou dokumentaci o žadateli a dále postupuje, jak bylo výše uvedeno. 

 Spisová dokumentace o dítěti dle § 21 odst. 4 ZSPOD obsahuje: 

a) osobní údaje dítěte (jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo);  

b) doklad o státním občanství,29 o povolení k trvalému pobytu na území České 

republiky nebo o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů 

podle zvláštního právního předpisu č. 326/1999 Sb., upravujícího pobyt cizinců na 

území České republiky, nebo doklad o oprávnění trvale pobývat na území České 

republiky podle zvláštního právního předpisu30 anebo doklad o podání žádosti na 

zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany;  

c) údaje o sociálních poměrech dítěte, jeho rodičů, sourozenců, popřípadě prarodičů; 

d) doklad, že dítě splňuje podmínky pro osvojení podle § 68 nebo § 68a ZOR, tj. 

pravomocné rozhodnutí soudu, že k osvojení není třeba souhlasu rodičů nebo tzv. 

blanketový souhlas k osvojení; 

e) rozhodnutí příslušných orgánů o výchově dítěte, bylo-li vydáno, např. pravomocné 

rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy dle § 46 odst. 1 ZOR; 

f) zprávu o zdravotním stavu a vývoji dítěte; údaje o zdravotním stavu dítěte sdělí 

zdravotnické zařízení orgánu sociálně-právní ochrany dětí bezplatně v souladu 

s ustanovením § 53 odst. 1 ZSPOD, avšak případné vyšetření dítěte musí orgán 

sociálně-právní ochrany dětí zdravotnickému zařízení uhradit s ohledem na ust. § 15 
                                                 

28 Obvyklým bydlištěm se rozumí místo, kde se osoba fakticky převážně zdržuje, vede svou 
domácnost a má své zaměstnání. Obsah pojmu obvyklé bydliště není totožný s obsahem pojmu trvalý 
pobyt, resp. pobyt, kterého užívá zákon o sociálně-právní ochraně dětí ve shodě s předpisy správního 
práva o evidenci obyvatel.  

29 § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů. 

30 § 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Spisová dokumentace o žadateli dle § 21 odst. 5 ZSPOD obsahuje: 

a) žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje, jimiž jsou jméno, příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu; 

b) doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území České 

republiky nebo o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů 

podle zvláštního právního předpisu č. 326/1999 Sb., upravujícího pobyt cizinců na 

území České republiky; 

c) opis z evidence Rejstříku trestů vyžádaný obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností dle § 10 odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

d) zprávu o zdravotním stavu předloženou žadatelem; za tím účelem je žadatel povinen 

požádat svého praktického lékaře o vyšetření a vypracování zprávy o celkovém 

zdravotním stavu; 

e) údaje o ekonomických a sociálních poměrech, zejména o výdělkových poměrech, 

o majetku, o výdělkových poměrech manžela, o případných vyživovacích povinnostech 

a dalších dluzích, o bytových podmínkách atp.; 

f) písemné vyjádření žadatele, zda 1/ souhlasí s tím, aby po uplynutí lhůty šesti 

kalendářních měsíců od jeho zařazení do evidence žadatelů vedené Ministerstvem práce 

a sociálních věcí byl zařazen také do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dětí 

z ciziny, 2/ žádá výlučně o osvojení dítěte z ciziny; 

g) písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení je 

oprávněn 1/ zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda 

způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí, 

2/ kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové 

dokumentaci, to vše s ohledem na osobní povahu zjišťovaných informací; 

h) písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny s tím, 

že od požadavku absolvování přípravy se může upustit proto, že žadatel již přípravu 
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v minulosti absolvoval, nebo žadatel sice nikdy přípravu neabsolvoval, ale má 

dostatečné zkušenosti s výchovou dětí či absolvování přípravy by bylo nadbytečné 

vzhledem k tomu, že žadatel nesplňuje podmínky pro zprostředkování osvojení, např. 

podmínku bezúhonnosti dle § 27 odst. 1 písm. e) ZSPOD; 

i) stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti žadatele 

o zprostředkování osvojení, vypracované na základě údajů obsažených ve spisové 

dokumentaci žadatele. 

 

8.2.2 Krajský úřad 

 

 Krajský úřad zajišťuje zprostředkování osvojení výběrem vhodného osvojitele pro 

dítě. Za tím účelem vytváří a vede evidenci dětí a evidenci žadatelů dle § 22 odst. 1 

ZSPOD.  

 Evidence dětí dle § 22 odst. 2 ZSPOD obsahuje: a/ kopii spisové dokumentace 

o dítěti postoupenou obecním úřadem obce s rozšířenou působností, b/ odborné 

posouzení dítěte dle § 27 ZSPOD, je-li ho třeba s ohledem na věk dítěte, stanovisko 

odborného lékaře, nebo jiné vážné skutečnosti, c/ vyjádření dítěte zajištěné krajským 

úřadem, neboť ve smyslu ust. § 8 odst. 2 ZSPOD dítě, které je schopno formulovat své 

vlastní názory, má právo pro účely zprostředkování osvojení tyto názory při 

projednávání všech záležitostí vyjadřovat a krajský úřad k nim musí přihlížet, d/ další 

doklady potřebné pro zprostředkování osvojení. 

 Evidence žadatelů dle § 22 odst. 3 ZSPOD obsahuje:  

a/ kopii spisové dokumentace o žadateli postoupenou obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností, b/ odborné posouzení žadatele dle § 27 ZSPOD, c/ další 

doklady potřebné pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.  

 Při výběru vhodného osvojitele pro dítě má velký význam odborné posouzení 

dítěte a žadatele dle § 27 ZSPOD. Proto krajský úřad ve smyslu ust. § 27 odst. 3 

ZSPOD provádí odborné posuzování obou uvedených subjektů, a to před zařazením do 

evidence dětí a žadatelů, nebo provádí odborné posuzování dětí a žadatelů, kteří jsou 

vedeni v evidenci dětí a v evidenci žadatelů krajského úřadu. 
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Odborné posouzení dle § 27 odst. 1 ZSPOD zahrnuje:  

a) posouzení dítěte a žadatele; podle § 27 odst. 2 ZSPOD se u dítěte posuzuje úroveň 

jeho tělesného a duševního vývoje, včetně jeho specifických potřeb a nároků, dále se 

posuzuje vhodnost náhradní rodinné péče a jejích forem; u žadatele se posuzuje 

charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje hodnocení 

lékaře krajského úřadu, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného 

a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě. Dále se posuzuje předpoklad vychovávat 

dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte, stabilita manželského vztahu 

a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte;  

b) zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny, kterou zajišťuje krajský úřad; 

vzhledem k tomu, že krajský úřad zařazuje žadatele do evidence žadatelů na základě 

odborného posouzení, je správné, že již v rámci odborného posouzení žadatele může 

přihlédnout také k hodnocení průběhu přípravy k přijetí dítěte do rodiny a současně 

žadatel může na základě toho, že absolvoval přípravu, pozměnit svůj názor a žádost 

o zprostředkování osvojení vzít zpět nebo ji upravit;  

c) vyjádření dětí žadatele k přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do 

pěstounské péče do rodiny, jsou-li takového vyjádření schopny s ohledem na jejich věk 

a rozumovou vyspělost;  

d) posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny; 

e) zjištění bezúhonnosti žadatele, jeho manžela, druha, dítěte a jiné osoby tvořící 

s žadatelem společnou domácnost, přičemž za bezúhonného se pro tyto účely 

nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřoval 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. 

Krajský úřad zařadí dítě do evidence dětí a rozhodne o zařazení žadatele do 

evidence žadatelů dle § 22 odst. 6 ZSPOD. Krajský úřad zařadí žadatele do evidence 

žadatelů, dojde-li na základě kopie spisové dokumentace, resp. dalších potřebných 

dokladů, a odborného posouzení k závěru, že je vhodné, aby žadatel (vůbec) do své 
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péče převzal dítě. Jinak žádost žadatele o zařazení do evidence žadatelů zamítne. Proti 

tomuto zamítavému rozhodnutí může žadatel podat odvolání k Ministerstvu práce 

a sociálních věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí posoudí odvolání, a pokud se 

bude jednat o nevyhovující zdravotní stav žadatele, bude požádán o nové posouzení 

zdravotního stavu a vypracování nového stanoviska lékař ministerstva. Stejně tak bude 

postupováno v případě negativního psychologického vyšetření, kdy kontrolní 

psychologické vyšetření provede psycholog ministerstva. Jestliže se bude jednat o jiné 

důvody, situace bude s žadateli konzultována a následně vyhodnocena. Proti rozhodnutí 

Ministerstva práce a sociálních věcí není odvolání přípustné. 

Ve smyslu ust. § 22 odst. 6 věta druhá ZSPOD je se zařazením do evidence 

žadatelů spojena povinnost žadatele hlásit krajskému úřadu všechny změny rozhodné 

pro zprostředkování osvojení, a to do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Takovou rozhodnou 

změnou může být např. ztráta zaměstnání, nemoc, rozvod manželství, ztráta bydlení atp. 

Lze zde zařadit také změnu adresy bydliště žadatele s ohledem na nutnost další 

komunikace krajského úřadu s žadatelem. 

Podle § 22 odst. 7 ZSPOD krajský úřad oznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, zda byl žadatel zařazen do evidence žadatelů,  a to do 15 dnů ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů. 

 Zařazením žadatele do evidence žadatelů začíná pro něj období čekání, které 

může být různě dlouhé. Záleží na tom, jakou má žadatel představu o dítěti, na toleranci 

a otevřenosti žadatele, zda je ochoten přijmout a pečovat o dítě se specifickými 

potřebami, např. protože je dítě postižené, jiného etnika, nebo pochází od 

problematických rodičů. Situace je však taková, že požadavky žadatelů jsou vysoké. 

Většinou žádají děti do deseti měsíců věku, pokud možno holčičky, odmítají děti 

romského původu, požadují děti zdravé, tzn. bez viditelných vad. Takových dětí je však 

v ústavních zařízeních málo.  

Z toho důvodu krajský úřad zprostředkovává osvojení pro dítě po dobu tří 

kalendářních měsíců od zařazení dítěte do evidence dětí a pro žadatele po dobu 3 let ode 

dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence žadatelů. Pokud 

krajský úřad v této době zprostředkování osvojení nezajistí, zašle kopii údajů z evidence 

dítěte a z evidence žadatele Ministerstvu práce a sociálních věcí, které poté pokračuje ve 
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zprostředkování osvojení z většího množství výběru osob (srov. § 22 odst. 8 ZSPOD). 

K tomu je nutno poznamenat, že i když osvojení zprostředkovává Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, může krajský úřad využívat pro děti evidenci žadatelů vedenou 

Ministerstvem práce a sociálních věcí (srov. § 24 odst. 1 ZSPOD) a současně může 

upozorňovat na vhodného osvojitele pro dítě, kterému už zprostředkovává osvojení 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (srov. § 24 odst. 4 ZSPOD). 

Podle § 22 odst. 9 ZSPOD zašle krajský úřad oznámení obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností, že zaslal kopie údajů z evidence dětí a evidence žadatelů 

Ministerstvu práce a sociálních věcí, a současně žadateli, že zaslal kopii jeho údajů 

z evidence žadatelů Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to do 15 dnů ode dne 

odeslání těchto kopií. 

Ve smyslu ust. § 22 odst. 10 ZSPOD v průběhu doby, kdy je dítě vedeno 

v evidenci dětí nebo žadatel v evidenci žadatelů krajského úřadu, krajský úřad může 

zjistit, že došlo ke změně skutečností rozhodných pro zprostředkování osvojení, a je 

oprávněn provést nové odborné posouzení dítěte nebo žadatele podle § 27 ZSPOD. 

 Aby krajský úřad zajistil zprostředkování osvojení ve smyslu ust. § 24 odst. 1 

ZSPOD, vyhledává pro děti, které vede ve své evidenci, vhodné žadatele, a to 

z evidence žadatelů vedené tímto krajským úřadem a z evidence žadatelů vedené 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Řídí se přitom pravidlem, že dítěti je vybírán 

vhodný osvojitel, nikoliv naopak, že by pro osvojitele bylo vybíráno vhodné dítě.  

Protože krajský úřad chce, aby jím zprostředkované osvojení bylo úspěšné, 

přihlíží k doporučení poradního sboru dle § 24 odst. 1 věta druhá ZSPOD. Poradní sbor 

je zvláštní orgán kraje, který zřizuje hejtman kraje podle § 38a ZSPOD ve spojení s § 65 

zákona o krajích č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Skládá se z předsedy, 

jeho zástupce, tajemníka a ostatních členů s tím, že musí mít alespoň 5 členů. Tvoří ho 

zásadně odborníci působící v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (s výjimkou 

předsedy). Zejména jde o odborníky z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky, 

zástupce školských, zdravotnických nebo sociálních zařízení pro výkon ústavní 

výchovy, zaměstnance krajského úřadu a obecního úřadu obcí s rozšířenou působností 

zařazené na úseku sociálně-právní ochrany. Podle § 38a odst. 4 ZSPOD se poradní sbor 

schází neprodleně poté, kdy krajský úřad zjistí (z obsahů evidencí) vhodného žadatele, 
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resp. vhodné žadatele, pro určité dítě. Úkolem poradního sboru je totiž posoudit, zda 

zjištěný žadatel, resp. žadatelé jsou pro konkrétní dítě skutečně vhodní, a doporučit je. 

Jestliže je krajským úřadem na doporučení poradního sboru vybrán z evidence 

žadatelů žadatel, jenž je vhodný stát se osvojitelem dítěte, které je v evidenci dětí 

vedené tímto krajským úřadem, krajský úřad oznámí neprodleně tuto skutečnost 

písemnou formou mimo jiné vybranému žadateli dle § 24 odst. 2 ZSPOD. 

Podle § 24 odst. 3 ZSPOD má žadatel na základě písemného oznámení krajského 

úřadu právo seznámit se s dítětem a ten, u něhož se dítě nachází, je povinen toto 

seznámení umožnit. Žadatel má možnost seznámit se s dítětem a podat žádost o svěření 

dítěte do péče budoucích osvojitelů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo 

doručeno písemné oznámení krajského úřadu o tom, že byl pro konkrétní dítě vybrán 

jako vhodný osvojitel. 

 Pokud jde o přerušení uvedeného postupu, pak podle § 22 odst. 5 ZSPOD krajský 

úřad řízení o zařazení žadatele do evidence žadatelů 1/ přeruší na základě žádosti 

žadatele, a to na nezbytně nutnou dobu, 2/ 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, 3/ může přerušit, zjistí-li na 

straně žadatele důvody bránící jeho odbornému posouzení podle § 27, a to na nezbytně 

nutnou dobu.  

Podle § 24b odst. 1 ZSPOD zprostředkování osvojení se přeruší 1/ žadatel 

písemně o takové přerušení požádá, a to po dobu, kterou v žádosti označí, 2/ žadateli 

bylo písemně oznámeno, že v evidenci dětí je dítě, pro něž je vhodným osvojitelem, a to 

po dobu 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno toto písemné oznámení, anebo do dne, 

kdy došlo k rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, 3/ na základě 

rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o svěření dítěte do péče 

budoucího osvojitele, 4/ v době, kdy se zjistí závažné skutečnosti, které jsou překážkou 

zprostředkování osvojení. V tomto naposledy uvedeném případě se o přerušení 

zprostředkování osvojení vydává rozhodnutí, proti kterému je odvolání přípustné. 
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 Pokud jde o vyřazení dítěte z evidence dětí a vyřazení žadatele z evidence 

žadatelů, tak podle § 24c odst. 1 písm. a) ZSPOD krajský úřad vyřadí dítě z evidence 

dětí 1/ na základě pravomocného rozhodnutí o osvojení, 2/ zjistí-li závažné důvody, pro 

které nelze dítěti zprostředkovat osvojení, 3/ po uplynutí lhůty 3 kalendářních měsíců 

a od zařazení dítěte do evidence dětí a zaslání kopie údajů z této evidence ministerstvu. 

Podle § 24c odst. 1 písm. b) ZSPOD krajský úřad vyřadí žadatele z evidence žadatelů 

1/ na základě rozhodnutí o osvojení, pokud žadatel nežádá o osvojení dalšího dítěte, 

2/ zjistí-li závažné důvody, pro které nelze žadateli zprostředkovat osvojení, 3/ poruší-li 

žadatel závažným způsobem povinnost sdělovat změny v údajích rozhodných pro 

zprostředkování osvojení, 4/ požádá-li o to žadatel, 5/ po uplynutí lhůty 3 let ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence žadatelů a zaslání kopie 

údajů z této evidence ministerstvu. K tomu je nutno poznamenat, že podle § 24c odst. 1 

písm. c) ZSPOD krajský úřad může vyřadit žadatele z jím vedené evidence žadatelů, 

jestliže se bez vážného důvodu nezúčastnil přípravy k přijetí dítěte do rodiny, i když byl 

k účasti na této přípravě vyzván. 

O vyřazení dítěte z evidence dětí se rozhodnutí nevydává. Ve smyslu ust. § 24c 

odst. 2 ZSPOD o vyřazení žadatele z evidence žadatelů se rozhodnutí zásadně nevydává 

- s výjimkou případů, kdy je žadateli vyřazením z evidence žadatelů způsobena v jeho 

právech určitá, byť nepatrná újma, která může být odstranitelná tím, že odvolací orgán 

toto rozhodnutí zruší. Konkrétně jde o případy uvedené v ust. § 24c odst. 1 písm. b) bod 

2. a 3.  

Pokud krajský úřad rozhodne o vyřazení žadatele z evidence žadatelů, oznámí toto 

vyřazení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to do 15 dnů ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o vyřazení žadatele z evidence žadatelů (§ 24c odst. 3 ZSPOD). 

 

8.2.3 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 Zprostředkování osvojení probíhá ve dvou etapách (v souladu se zákonem 

č. 272/2001 Sb., jímž byl novelizován zákon o sociálně-právní ochraně dětí s účinností 

od 1.1.2002). V prvé řadě toto zprostředkování zajišťuje krajský úřad. Jestliže krajský 

úřad nezprostředkuje osvojení do 3 kalendářních měsíců od zařazení dítěte do evidence 

dětí, nebo do 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení žadatele do 
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evidence žadatelů, je namístě zdůraznit princip výběru vhodného osvojitele z většího 

počtu osob nad principem znalosti konkrétních podmínek pro vznik osvojení v kraji. 

Proto ve zprostředkování osvojení pokračuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále 

jen ministerstvo). Rozšíří se tím okruh dětí a žadatelů a zvýší se pravděpodobnost, že se 

pro dítě najde vhodný osvojitel. 

 Ve smyslu ust. § 23 odst. 1 ZSPOD ministerstvo zajišťuje zprostředkování 

osvojení (tj. výběr vhodného osvojitele pro dítě) na základě vlastní evidence dětí 

a vlastní evidence žadatelů vytvořené díky údajům, které mu zaslaly jednotlivé krajské 

úřady dle § 22 odst. 8 ZSPOD. Ministerstvo zařadí dítě do evidence dětí a žadatele do 

evidence žadatelů do 3 dnů od dne, kdy obdrží údaje zaslané krajským úřadem dle § 22 

odst. 8 ZSPOD. Evidence dětí a evidence žadatelů vedené ministerstvem se po 

obsahové stránce shodují s evidencemi dětí a žadatelů krajského úřadu (§ 23 odst. 2 

ZSPOD). 

 Podle § 24a odst. 1 ZSPOD ministerstvo vyhledává pro děti, které vede ve své 

evidenci, žadatele ze své evidence vhodné k tomu, aby dítě osvojili. Přihlíží přitom 

k doporučení poradního sboru, který zřizuje ministr práce a sociálních věcí dle § 38b 

odst. 1 ZSPOD. Složení i působení tohoto poradního sboru je totožné s poradními 

sbory, které vyvíjejí činnost na krajské úrovni (srov. ust. § 38b ZSPOD). Jestliže 

ministerstvo zjistí, že v evidenci žadatelů, kterou vede, je žadatel, jenž je vhodný stát se 

osvojitelem dítěte, které je v evidenci dětí vedené ministerstvem, pak ministerstvo 

oznámí tuto skutečnost písemnou formou mimo jiné vybranému žadateli dle § 24a odst. 

2 ZSPOD. Ve smyslu ust. § 24a odst. 4 ZSPOD na základě oznámení ministerstva má 

žadatel právo seznámit se s dítětem a ten, u něhož se dítě nachází, je povinen toto 

seznámení umožnit. Rovněž má žadatel možnost seznámit se s dítětem a podat žádost 

o svěření dítěte do preadopční péče budoucích osvojitelů do 30 dnů od doručení 

uvedeného oznámení. Lze tedy uzavřít, že ministerstvo při výběru vhodného osvojitele 

postupuje obdobně jako krajský úřad. 

 K tomu je nutno poznamenat, že v případě, kdy osvojení zprostředkovává již 

ministerstvo, zajišťuje také odborné posuzování dětí a žadatelů, kteří jsou v evidenci 

dětí a v evidenci žadatelů vedené ministerstvem dle § 27 odst. 3 písm. b) ZSPOD. Ve 

smyslu ust. § 22 odst. 10 ZSPOD tomu tak bude, pokud ministerstvo zjistí, že došlo ke 
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změně skutečností rozhodných pro zprostředkování osvojení. 

 Postup při přerušení zprostředkování osvojení, vyřazení dítěte z evidence dětí 

a vyřazení žadatele z evidence žadatelů, je sice zvlášť upraven u krajského úřadu 

a zvlášť u ministerstva (srov. ust. § 24b, § 24c a § 24d ZSPOD), právní úprava je však 

v těchto případech totožná. 

 Ministerstvo zprostředkovává osvojení pro dítě po dobu 3 kalendářních měsíců od 

zařazení dítěte do evidence dětí vedené ministerstvem a pro žadatele po dobu šesti 

kalendářních měsíců od zařazení žadatele do evidence žadatelů vedené ministerstvem. 

Pokud ministerstvo v této době zprostředkování osvojení nezajistí, zašle kopii údajů 

z evidence dítěte a z evidence žadatele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 

který pak pokračuje ve zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině (§ 23 odst. 3 

ZSPOD). Avšak údaje o žadateli zašle ministerstvo, jen pokud žadatel vyjádřil souhlas 

se svým zařazením také do evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí dle 

§ 21 odst. 5 písm. f) bod 1. ZSPOD. Ve smyslu ust. § 23 odst. 4 ZSPOD ministerstvo 

vede evidenci dětí a evidenci žadatelů i poté, kdy zaslalo kopii údajů z těchto evidencí 

Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Z toho vyplývá, že marné uplynutí zákonné 

lhůty a zaslání kopie údajů nemá za následek vyřazení dítěte nebo žadatele z evidence 

dětí a z evidence žadatelů ministerstva. Nadále zprostředkovává osvojení jak 

ministerstvo, tak Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

 

 8.2.4 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

 

 Protože Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí zprostředkovává osvojení ve 

vztahu k cizině, bude o tomto úřadu pojednáno v rámci kapitoly o mezinárodním 

osvojení. 

 

9. Mezinárodní osvojení 

 

 Úmluva o právech dítěte, jejímž smyslem je zajištění mezinárodní ochrany práv 

dětí, ve svém čl. 21 umožňuje osvojení dětí do ciziny a z ciziny. Vychází přitom ze 

zásady subsidiarity, neboť stanoví, že osvojit dítě do ciziny, resp. z ciziny lze v případě, 

že není možné najít adoptivní rodinu, vhodné zařízení pro umístění dítěte či jiný vhodný 
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způsob péče o dítě v jeho vlasti. Shodně Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při 

mezinárodním osvojení ve své preambuli uvádí, že mezinárodní osvojení může 

poskytnout výhody trvalé rodiny dítěti, pro něž nemůže být nalezena vhodná rodina ve 

státě jeho původu. Smyslem Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním 

osvojení je vytvořit záruky toho, aby se mezinárodní osvojení uskutečňovala 

v nejlepším zájmu dítěte a respektovala jeho základní práva uznávaná mezinárodním 

právem, dále vytvořit systém spolupráce mezi smluvními státy zajišťující, aby byly tyto 

záruky respektovány, a tak se předcházelo únosům, prodeji a obchodování s dětmi, 

a současně zabezpečit ve smluvních státech uznávání osvojení uskutečněných v souladu 

s touto úmluvou. 

 

9.1 Zprostředkování mezinárodního osvojení 

 

 Právní úprava zprostředkování mezinárodního osvojení, obsažená v zákoně 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vychází 

z výše uvedené Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (dále jen 

Úmluva). Tato Úmluva uložila smluvním stranám povinnost určit ústřední orgány, které 

budou vykonávat práva a povinnosti uložené jim Úmluvou a vzájemně přitom 

spolupracovat. Tímto ústředním orgánem byl pro Českou republiku určen Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí  (dále jen Úřad) se sídlem v Brně. Jde o správní úřad 

s celostátní působností, který je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí (§ 3 odst. 

1 ZSPOD).  

 V souladu s Úmluvou je právem a povinností Úřadu zprostředkovat osvojení dětí 

do ciziny a z ciziny (§ 35 odst. 1 písm. h) ZSPOD).31 Za tím účelem vede Úřad 

evidence (§ 25 odst. 1 ZSPOD). Předně vede evidenci dětí vhodných k osvojení 

v cizině, tj. dětí, kterým nebylo dosud zprostředkováno osvojení v České republice 

(§ 23 odst. 3 písm. a) ZSPOD). Dále vede evidenci dětí vhodných k osvojení v České 

republice, které zde nemají povolen trvalý pobyt nebo zde nejsou hlášeny k pobytu po 

dobu nejméně 90 dnů ani zde nejsou oprávněny trvale pobývat, to vše dle zákona 

o pobytu cizinců na území České republiky č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších 
                                                 

31 Úřad zásadně nezprostředkovává osvojení dětí z ciziny, a to z důvodu nezájmu českých 
žadatelů, s výjimkou jediného zprostředkování osvojení dítěte ze Slovenska (dostupné z 
<http://www.umpod.cz/osvojeni>). 
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předpisů. Podle § 25 odst. 2 ZSPOD jsou děti zařazovány do uvedených evidencí Úřadu 

na základě oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí, dalších státních orgánů České 

republiky (např. zastupitelských orgánů České republiky v zahraničí) nebo ústředních 

orgánů cizích států, které jsou k tomu řádně pověřeny. 

 Současně Úřad vede evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli těchto dětí. To 

znamená žadatelů, kteří souhlasí se zařazením také do evidence Úřadu, případně 

výlučně žádají o osvojení dítěte z ciziny (§ 21 odst. 5 písm. f) bod 1. a 2. ZSPOD), 

a dále žadatelů, kteří zde nemají povolen trvalý pobyt ani zde nejsou hlášeni k pobytu 

po dobu nejméně 365 dnů dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a žádají o osvojení dítěte z České 

republiky (tito žadatelé se obracejí na Úřad s žádostí prostřednictvím ústředního orgánu 

svého státu). 

 Podle § 25 odst. 3 ZSPOD jsou žadatelé zařazováni do příslušné evidence na 

základě rozhodnutí Úřadu, vydaného v řízení o zařazení. Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 

věta druhá ZSPOD Úřad nezařadí do evidence žadatelů, kteří souhlasí se zařazením také 

do evidence Úřadu, případně výlučně žádají o osvojení dítěte z ciziny, žadatele, který 

má své obvyklé bydliště mimo území České republiky. Je tomu tak proto, že podle 

čl. 14 Úmluvy jsou osoby, které si přejí osvojit dítě s obvyklým bydlištěm v jiném 

smluvním státě, povinny podat žádost ústřednímu orgánu státu, v němž se nachází jejich 

obvyklé bydliště.32 Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení 

k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu. 

 Úřad vyřadí z evidence dítě a žadatele, u kterých došlo k osvojení. Dále vyřadí 

žadatele, zjistí-li závažné důvody, pro které mu nelze osvojení zprostředkovat, nebo 

poruší-li závažným způsobem povinnost sdělovat údaje rozhodné pro evidenci. 

Současně žadatel může o vyřazení z evidence požádat. Dítě se z evidence vyřadí na 

žádost ústředního orgánu, na základě jehož oznámení bylo do evidence zařazeno (§ 25 

odst. 4 ZSPOD). O vyřazení dítěte z evidence dětí se rozhodnutí nevydává. O vyřazení 

žadatele z evidence žadatelů se rozhodnutí zásadně vydává s výjimkou osvojení dítěte 

(§ 25 odst. 5 ZSPOD). 
                                                 

32 Obvyklým bydlištěm se rozumí místo, kde se osoba fakticky převážně zdržuje, vede svou 
domácnost a má své zaměstnání. Obsah pojmu obvyklé bydliště není totožný s obsahem pojmu trvalý 
pobyt, resp. pobyt, kterého užívá zákon o sociálně-právní ochraně dětí ve shodě s předpisy správního 
práva o evidenci obyvatel. 
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 Pro vedení evidence Úřadem platí přiměřeně některá ustanovení zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí o vedení evidence krajským úřadem. Konkrétně jde 

o ustanovení upravující obsah evidence dětí a žadatelů nebo ustanovení o rozhodování 

o zařazení žadatele do evidence žadatelů či ustanovení umožňující Úřadu zjišťovat, zda 

nedošlo ke změně skutečností rozhodných pro zprostředkování osvojení a provést nové 

odborné posouzení dle § 27 ZSPOD (§ 25 odst. 6 ZSPOD). 

 V souladu s ust. § 25 odst. 7 ZSPOD také Úřad přeruší zprostředkování osvojení 

z důvodů uvedených v § 24b odst. 1 ZSPOD. 

 Krajskému úřadu jsou známy z osobního kontaktu s dítětem nebo s žadatelem 

konkrétní poznatky o dítěti, jeho potřebách a o žadateli. Proto zákon o sociálně-právní 

ochraně dětí v ust. § 25 odst. 8 krajskému úřadu ukládá povinnost: 1/ na žádost Úřadu 

zjistit potřebné údaje a doplnit spisovou dokumentaci o dítěti vhodném k osvojení 

v cizině nebo o žadateli vhodném stát se osvojitelem dítěte z ciziny, 2/ na žádost Úřadu 

prošetřit poměry, v nichž dítě žije, jde-li o dítě, které bylo v České republice osvojeno 

na základě zprostředkování osvojení z ciziny nebo které má být z ciziny osvojeno 

a nachází se v České republice v péči budoucích osvojitelů, 3/ neprodleně oznámit 

Úřadu datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení dítěte. 

 Pokud dojde k osvojení dítěte do ciziny, je ve smyslu ust. § 25 odst. 9 ZSPOD 

povinností Úřadu tuto skutečnost oznámit následujícím subjektům: 1/ obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, 2/ příslušnému matričnímu úřadu, 3/ krajskému úřadu 

a 4/ Ministerstvu práce a sociálních věcí. 

 Při výběru vhodného osvojitele pro dítě postupuje Úřad přiměřeně jako krajský 

úřad dle ust. § 24 odst. 1 a 3 ZSPOD.  

 Vybere-li Úřad vhodného osvojitele pro dítě z České republiky, postupuje podle 

své metodiky33 a Úmluvy, a to následovně: informuje žadatele o tom, že byl vybrán, 

prostřednictvím ústředního orgánu přijímajícího státu,34 který současně výběr 

provedený Úřadem posoudí. Sjedná po dohodě s ústavním zařízením, v němž je dítě 

umístěno, první kontakt dítěte s žadatelem, pokud žadatel má o seznámení s dítětem 

zájem. Základní doba, kterou je žadatel povinen strávit s dítětem, je 7 až 10 dnů. 
                                                 

33 Dostupné z <http://www.umpod.cz/osvojeni-dokumenty-ke-stazeni>. 
34 Pojem přijímající stát používá Úmluva pro smluvní stát, do něhož je přemisťováno nebo má být 

přemístěno dítě buď po svém osvojení, nebo za účelem takového osvojení. 
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O návštěvě vypracuje odborný personál zařízení zprávu, kterou zašle Úřadu. Rozhodne 

o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů dle § 19 odst. 2 ZSPOD, pokud po 

seznámení s dítětem žadatel sdělí, že má v úmyslu o dítě pečovat a následně ho osvojit 

a o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů požádá. Předpokladem kladného 

rozhodnutí je také to, že ústřední orgán přijímajícího státu ve smyslu čl. 17 písm. c) 

Úmluvy souhlasí s provedením osvojení. 

 Jakmile rozhodnutí o svěření do péče budoucích osvojitelů nabude právní moci 

a dítě má vystaven cestovní doklad, je možno vycestovat s dítětem do přijímajícího 

státu. Ústřední orgány přijímajícího státu jsou povinny zasílat Úřadu zprávy o situaci 

dítěte v rodině. Po šesti měsících péče o dítě a po předložení tří zpráv mohou budoucí 

osvojitelé podat Úřadu žádost o udělení souhlasu s osvojením dítěte do ciziny dle § 35 

odst. 1 písm. i) ZSPOD, resp. § 67 odst. 3 ZOR. Vlastní řízení o osvojení se vede 

v přijímajícím státě. Když dojde k osvojení dítěte, přijímající stát o této skutečnosti 

uvědomí Českou republiku tak, že zašle potvrzení, že k osvojení došlo v souladu 

s Úmluvou. 

 

9.2 Rozhodnutí o mezinárodním osvojení 

 

 V případě rozhodnutí o mezinárodním osvojení, tj. osvojení s mezinárodním 

(cizím) prvkem např. proto, že dítě - cizinec je osvojováno osvojitelem, který je 

občanem České republiky, nebo dítě, které je občanem České republiky, je osvojováno 

cizincem, se soud předně zabývá tím, zda je dána jeho pravomoc jednat a rozhodnout ve 

věci (§ 103 o.s.ř.). Pro posouzení pravomoci soudů České republiky ve věcech osvojení 

je rozhodující podle § 41 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém 

a procesním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZMPS), státní občanství osvojitele. 

Rozhodovat ve věcech osvojení tak přísluší českému soudu, je-li osvojitel občanem 

České republiky. Jsou-li osvojitelé manželé, postačí, je-li občanem České republiky 

jeden z nich a má-li v České republice bydliště. Není-li osvojitel nebo ani jeden 

z osvojujících manželů občanem České republiky, je pravomoc českého soudu přesto 

dána, má-li zde osvojitel nebo alespoň jeden z osvojujících manželů pobyt a může-li být 

rozhodnutí soudu uznáno v domovském státě osvojitele nebo osvojujících manželů, 
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nebo má-li osvojitel nebo alespoň jeden z osvojujících manželů v České republice pobyt 

delší dobu. 

Shledá-li český soud, že je dána jeho pravomoc jednat a rozhodnout o osvojení 

s mezinárodním prvkem, zabývá se dále tím, jakým právním řádem a rodinněprávním 

předpisem (českým či cizím) se osvojení v daném případě řídí. Rovněž přitom vychází 

ze státního občanství osvojitele. Podle § 26 odst. 1 ZMPS osvojení se řídí právem státu, 

jehož příslušníkem je osvojitel. Podle odst. 2 téhož zákonného ustanovení mají-li 

osvojující manželé různou státní příslušnost, musí být splněny podmínky právních řádů 

obou manželů. Podle odst. 3 tohoto zákona, jestliže by bylo třeba podle odstavce 1 a 2 

použít cizí právní řád, který by osvojení nedovoloval anebo jen za okolností mimořádně 

tíživých, avšak osvojitel nebo alespoň jeden z osvojujících manželů žije v České 

republice delší dobu, použije se právo české. 

Je však povinností českého soudu zabývat se také tím, jaké státní občanství má 

osvojované dítě, neboť ve smyslu ust. § 27 ZMPS podle právního řádu státu, jehož 

příslušníkem dítě je, je nutno posoudit, zda při osvojení je třeba přivolení dítěte, nebo 

jiných osob a orgánů. 

K tomu je nutno poznamenat, že výše uvedená právní úprava obsažená v zákoně 

o mezinárodním právu soukromém a procesním č. 97/1963 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, se neuplatní za existence dvoustranné smlouvy mezi Českou republikou 

a státem, jehož se mezinárodní prvek týká. Je totiž povinností soudů přednostně takovou 

dvoustrannou mezinárodní smlouvu aplikovat dle § 2 ZMPS. Česká republika uzavřela 

řadu dvoustranných mezinárodních smluv, zpravidla o právní pomoci v občanských 

a trestních věcech. Avšak většina těchto smluv také vychází ze státní příslušnosti 

osvojitele. 

Rovněž má aplikační přednost před zákonem o mezinárodním právu soukromém 

a procesním č. 97/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  Úmluva, pokud jde o uznání 

rozhodnutí justičních orgánů cizího státu ve věcech osvojení.35 Úmluva ukládá 

smluvním státům povinnost zabezpečit, aby osvojení uskutečněné v souladu s Úmluvou, 

                                                 
35 ZMPS v § 63 a násl. nemá výslovné ustanovení o uznání rozhodnutí justičních orgánů cizího 

státu ve věcech osvojení. Z toho důvodu se dovozuje, že taková cizí rozhodnutí uzná náš orgán po 
přezkoumání, že splňují podmínky pro uznání, stanovené v § 63 a § 64 ZMPS. Uzná je tedy bez vydání 
zvláštního výroku tím, že k nim přihlédne, jako by šlo o rozhodnutí našich orgánů, tedy při zachování 
stejného postupu, jaký upravuje § 65 ZMPS pro majetkové věci.  
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bylo zákonným postupem uznáno v ostatních smluvních státech. Uznání osvojení může 

smluvní stát zamítnout pouze tehdy, je-li osvojení ve zjevném rozporu s jeho veřejným 

pořádkem, avšak s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu dítěte. Úmluva přitom předpokládá 

vydání potvrzení orgánem státu, kde k osvojení došlo, že osvojení bylo provedeno 

v souladu s Úmluvou. Okamžikem zveřejnění tohoto potvrzení je osvojení uznáno, 

přičemž stát, který osvojení uznává, je oprávněn zkontrolovat platnost potvrzení.36  

 

10. Nový legislativní vývoj v České republice 

 

 Česká republika prošla za dobu své existence, tj. od 1.1.1993, rozsáhlými 

společenskými, politickými a hospodářskými změnami. Na počátku těchto změn byly 

události z listopadu roku 1989. Nové poměry vyvolaly mimo jiné potřebu rekodifikace 

soukromého práva, a proto se přistoupilo k přípravě nového občanského zákoníku. 

Současný občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., byl již mnohokrát novelizován (od 

roku 1989 cca padesátkrát), vychází z poměrů 60. let a z tehdejšího názoru o oddělení 

obecného práva občanského od zbývající části občanského práva, tj. rodinného, 

pracovního, obchodního atp. To je však v rozporu jak s evropskou kontinentální právní 

kulturou, tak s tuzemskou právní tradicí do roku 1950. 

 

10.1 Návrh nového občanského zákoníku 

 

 Ministerstvo spravedlnosti začalo připravovat nový občanský zákoník v roce 

2000, a to ve spolupráci s jeho hlavními tvůrci Prof. JUDr. Karlem Eliášem, Dr. a Doc. 

JUDr. Michaelou Zuklínovou, CSc. Věcný záměr byl schválen v dubnu 2001. První 

verze návrhu nového občanského zákoníku byla představena v květnu 2005. Druhá 

verze návrhu nového občanského zákoníku byla představena v květnu 2007. V průběhu 

července až září 2007 proběhlo tzv. předběžné (neformální) připomínkové řízení ve 

vztahu k odborné veřejnosti. Následně na jaře 2008 proběhly práce v rámci minitýmů 

vytvořených napříč právnickými profesemi. Poté (tj. 5.6.2008) byl návrh nového 

občanského zákoníku rozeslán do oficiálního připomínkového řízení, v rámci něhož se 

k němu vyjádřila povinná připomínková místa (ostatní ministerstva, profesní komory), 

                                                 
36 Bayerová, M. Osvojení v mezinárodních dokumentech, Právní rozhledy, 1999, č 7. 
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dále nestátní (zájmové) organizace i veřejnost, a to do 31.8.2008. Během posledního 

čtvrtletí roku 2008 proběhlo vypořádání došlých připomínek, kterých bylo přes tři tisíce. 

Tímto vypořádáním připomínek došlo k některým změnám v návrhu nového 

občanského zákoníku, neboť cca 1/3 připomínek označených jako zásadní byla 

zapracována do jeho textu. Při vypořádání připomínek Ministerstvo spravedlnosti 

spolupracovalo s 15-ti člennou rekodifikační komisí, ve které mimo jiné zasedla Prof. 

JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Začátkem ledna 2009 byl návrh s vypořádanými 

připomínkami zaslán do vlády. Protože se nepodařilo vypořádat některé zásadní 

připomínky, odešel návrh do vlády se 4 rozpory (ztráta radosti z dovolené, zvíře není 

věc, převod vlastnického práva k movitým věcem, nabytí vlastnického práva od 

neoprávněného). Vládní experti projednávali návrh nového občanského zákoníku čtyři 

měsíce, takže vláda ho schválila koncem dubna 2009. Poté byl vládní návrh nového 

občanského zákoníku odeslán do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

To však bylo již v době, kdy na místo vlády Mirka Topolánka, která padla v březnu 

2009, nastupoval premiér Jan Fischer. Letní překlenovací vláda Jana Fischera měla 

Českou republiku dovést k říjnovým předčasným volbám, které se ale nekonaly. Bude 

tedy na nové (politické) vládě, která vzejde z voleb, jež se budou konat v řádném 

termínu, tj. na konci května 2010, zda (vůbec) legislativní práce na novém občanském 

zákoníku dovede do konce.  

 Za dané situace pojednám o vládním návrhu nového občanského zákoníku, který 

byl odeslán do Poslanecké sněmovny (dále jen Návrh) s tím, že se zaměřím na novou 

právní úpravu osvojení. 

 Záměrem bylo sjednotit soukromoprávní pravidla do jednoho velkého zákoníku. 

Návrh má téměř tři tisíce paragrafů a je rozdělen do pěti částí, a to Obecná část, 

Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení 

společná, přechodná a závěrečná. Pokud jde o rodinné právo, Návrh se v největší míře 

inspiroval platnou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve 

znění pozdějších předpisů. Pokud jde o institut osvojení, zásadní novinkou je osvojení 

zletilého. V Návrhu je osvojení upraveno v části druhé - Rodinné právo, hlavě II. 

Příbuzenství a švagrovství, dílu 2. Rodiče a děti, oddílu 2 Osvojení. Nová úprava 

osvojení se dále dělí na pododdíl 1. Osvojení a osvojitel, pododdíl 2. Osvojitel 

a osvojované dítě, pododdíl 3. Souhlas s osvojením, pododdíl 4. Péče před osvojením, 



 

- 88 - 

pododdíl 5. Následky osvojení, Zrušení osvojení, pododdíl 6. Osvojení zletilého a čítá 

61 paragrafů, konkrétně §§ 736 až 797. Protože Návrh zavedl osvojení zletilého, nová 

úprava se rozpadla na osvojení dítěte (resp. nezletilého) a osvojení zletilého.37 Při 

osvojení dítěte se pak posílila ochrana dítěte a jeho zájmů. V zájmu dítěte nepochybně 

je, aby bylo se svými rodiči. Teprve v případě, kdy je zřejmé, že dítě od svých rodičů 

nemůže nic očekávat, lze rozhodnout o jeho osvojení. Tím se současně posílila ochrana 

biologického rodiče, ale i dalších blízkých příbuzných dítěte. Dále se omezila 

anonymita osvojení, soud se stal v procesu osvojení aktivnějším atp. 

 

10.1.1 Pododdíl 1. Osvojení a osvojitel (§§ 736 až 740) 

 

 Návrh rozumí osvojením přijetí cizí osoby za vlastní. Úvodní ustanovení stanoví 

způsob vzniku osvojení (rozhodnutím soudu). Na dosavadní právní úpravě ničeho 

nemění, ani pokud jde o zápis osvojení do matriky. Mezi osvojitelem a osvojencem se 

musí vytvořit vztah, jaký je mezi rodičem a dítětem nebo alespoň základy takového 

vztahu. Jedná se o předpoklad pro osvojení. Z činnosti související s osvojením nesmí 

nikdo získat nepatřičný zisk. 

 

10.1.2 Pododdíl 2. Osvojitel a osvojované dítě (§§ 741 až 746) 

 

 Podrobnější jsou předpoklady, které musí osvojitel splňovat, aby byl skutečně 

řádným a dobrým rodičem (zletilost, svéprávnost, osobní vlastnosti, způsob života, 

důvody a pohnutky k osvojení). Tělesné poškození osvojitele by nemělo osvojení 

překážet, pokud postiženému nebrání žít vlastní život, druhé neomezuje a dovoluje mu 

o dítě pečovat, a to třeba jen částečně. Uvádí se výslovný výčet druhů osvojitelů, který 

z dosavadní právní úpravy lze jen dovodit (manželé, jeden z manželů a výjimečně i jiná 

osoba). Přičemž jinou osobou se rozumí osoba, která je svobodná, tzn. nežije v žádném 

zákonem uznaném svazku (manželství, registrované partnerství). Rozhodně to není 

registrovaný partner. Nově se zakotvuje požadavek, aby soud při rozhodování 

                                                 
37 Podle § 29 Návrhu plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením 

osmnáctého roku věku. Před nabytím zletilosti se svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo 
uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani 
prohlášením manželství za neplatné. 
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o osvojení hodnotil také to, zda osvojení není v zásadním rozporu se zájmy případného 

přirozeného dítěte osvojitele. Osvojit lze nezletilé dítě, které nenabylo plné 

svéprávnosti. Standardní ustanovení o věkovém rozdílu mezi osvojitelem a dítětem je 

nově doplněno o výslovnou zmínku, že věkový rozdíl musí být alespoň 16 let, 

výjimečně může být menší. Výslovně je vyjádřeno, co bylo dosud jen dovozováno: 

osvojení brání příbuzenství v přímé linii a sourozenecký vztah. 

 K tomu je nutno poznamenat, že během vypořádání připomínek došlo k pominutí 

dosavadní úpravy o nutnosti souhlasu manžela s osvojením dítěte druhým manželem dle 

§ 66 odst. 2 ZOR. 

 

10.1.3 Pododdíl 3. Souhlas s osvojením (§§ 747 až 765) 

 

 Návrh rozeznává několik souhlasů, které je nezbytné učinit, aby soud vyslovil 

osvojení, přičemž blíže pojednává o souhlasu osvojovaného dítěte a o souhlasu rodičů. 

Vyžaduje se, aby dítě bylo zásadně vždy soudem slyšeno s výjimkou dítěte velmi 

nízkého věku. Dítě, a to alespoň dvanáctileté, musí dát osobní souhlas s osvojením. 

Souhlas musí být poučený. Dítě může svůj souhlas až do rozhodnutí o osvojení odvolat. 

V případě, že požadavek osobního souhlasu je v zásadním rozporu se zájmy dítěte, dále 

že dítě není schopno posoudit důsledky souhlasu nebo je dítě mladší dvanácti let, dává 

za dítě souhlas jeho opatrovník. Opatrovníkem soud jmenuje orgán sociálně-právní 

ochrany dětí. Než opatrovník udělí souhlas, je povinen zjistit všechny rozhodné 

skutečnosti, které ho povedou k závěru, že osvojení bude v zájmu dítěte. Soud je pak 

povinen zkoumat, zda závěr opatrovníka o prospěšnosti osvojení není jen formální a zda 

opravdu rozhodné skutečnosti zjišťoval. 

 Souhlas rodičů k osvojení je zásadně zapotřebí vždy, přičemž výjimky z tohoto 

pravidla jsou v Návrhu uvedeny výslovně. Je tomu tak proto, že rodič je v prvé řadě 

s osvojovaným dítětem pokrevně spojen a až pak je také jeho zákonným zástupcem. 

Z toho důvodu zásahy do rodičovské odpovědnosti, resp. skutečnost, že rodič nemá 

rodičovskou odpovědnost, nemají na právo rodiče dát souhlas k osvojení žádný vliv.38  

                                                 
38 Podle § 800 Návrhu rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají 

v péči o dítě a v jeho ochraně, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy 
a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením 
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 Napříště nebude možné dát souhlas vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Souhlas se činí vůči soudu. Souhlas musí splňovat obecné náležitosti právního 

jednání.39 Je přitom právně bezvýznamné, zda konkrétní osvojitel byl nebo nebyl 

zmíněn, resp. naznačen, neboť souhlas rodiče k osvojení má v obou případech stejný 

význam. K tomu je nutno poznamenat, že souhlas musí být dán výslovně a konkludentní 

projev vůle nestačí. Dále souhlas nesmí být vázán na splnění podmínky ani časově 

omezen a současně musí být poučený.  

 K osvojení je třeba také souhlas rodiče, jenž není dosud plně svéprávný. Tím se 

stávající právní úprava nijak nemění. Avšak rodič mladší 16 let nemůže souhlas 

k osvojení udělit. Takový rodič je sám dítětem, a proto je chráněn tím, že k osvojení 

jeho dítěte zatím nemůže dojít. Lze předpokládat, že rodič, který dosáhne alespoň 16 let, 

je do té míry zralý, aby byl schopen o svém dítěti rozhodnout a případně se ho vzdát. 

Také rodič, jenž není dosud plně svéprávný, dává souhlas k osvojení osobně, nelze 

připustit, aby za něho jednal jeho zástupce.  

 Napříště již není možné rodiči, jehož svéprávnost byla omezena, odepřít právo 

vyjadřovat souhlas s osvojením. Záleží jen na rozsahu omezení, zda toto právo může 

vykonat či nikoliv. Tak např. rodič, jemuž byly zakázány majetkové dispozice, ale má 

osobnostní práva, může nepochybně souhlas k osvojení dát. 

 Souhlas k osvojení nelze dát dříve než 6 týdnů po narození dítěte. To platí 

o matce. Otec dítěte (nikoliv muž, který o sobě tvrdí, že je otcem) může dát souhlas 

dříve. Nejdříve po narození dítěte. 

 Jak bylo uvedeno, souhlas k osvojení lze dát ve vztahu k individuálně určenému 

osvojiteli, nebo bez takového určení. Je však nerozhodné, jak byl souhlas dán, neboť 

rodiče budou v obou případech v řízení o osvojení vyslechnuti. Soud má povinnost 

zjistit, zda se na jejich souhlasu nic nezměnilo nebo zda k němu nebyli přinuceni. 

Rodič, jenž není dosud plně svéprávný, a proto zasluhuje ochranu, může dát souhlas jen 

s určením osoby osvojitele. 

                                                                                                                                               
dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může 
změnit jen soud. 

39 Návrh se znovuzavedením pojmu právní jednání (místo pojmu právní úkon) vrací k tradiční 
české právní terminologii. Proto také Návrh používá pojem svéprávnost místo pojmu způsobilost 
k právním úkonům. 
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 Souhlas je účinný, když jeho obsah vezme soud na vědomí (jde o obdobu 

sňatečného prohlášení). Své účinnosti pozbývá v případech, kdy je zřejmé, že byl dán 

zbytečně. Konkrétně jde o následující situace: 1/ souhlas je dán ve vztahu ke 

konkrétnímu osvojiteli, který pak vezme návrh na osvojení zpět, 2/ do tří let od udělení 

souhlasu nedošlo k osvojení dítěte. 

 O žádném právním jednání by nemělo platit, že je neodvolatelné, nezměnitelné 

a jednou pro vždy platící. Proto Návrh nově stanoví, že rodič má právo svůj souhlas 

odvolat, a to do tří měsíců ode dne, kdy byl dán. O odvolání souhlasu obdobně platí, že 

se činí vůči soudu, musí mít obecné náležitosti právního jednání a má účinky od 

okamžiku, kdy ho soud vezme na vědomí. Nicméně je možné, aby rodič souhlas 

k osvojení odvolal také konkludentním projevem vůle (např. rodič převezme dítě ze 

zařízení do své osobní péče). Po uplynutí lhůty tří měsíců souhlas již zásadně odvolat 

nelze, neboť osvojovací proces již běží. Avšak existují případy, kdy je v zájmu dítěte, 

aby rodiče odvolali souhlas později, tj. po uplynutí zákonné tříměsíční lhůty. Konkrétně 

jde o následující případy: 1/ osvojované dítě ještě nebylo předáno do péče budoucích 

osvojitelů, 2/ osvojované dítě sice bylo předáno do péče budoucích osvojitelů, soud 

však v řízení zahájeném na návrh rodičů dospěl k závěru, že je v souladu se zájmy 

dítěte, aby bylo se svými rodiči. 

 Souhlas k osvojení mají dát oba rodiče. Ve výslovně uvedených případech postačí 

souhlas jen jednoho z nich. Jde o případy, kdy rodič byl zbaven rodičovské 

odpovědnosti a současně práva dát souhlas k osvojení, dále kdy rodič není schopen 

projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout, kdy se 

zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodařilo zjistit (tj. je osobou nezvěstnou) 

a kdy rodič zemřel nebo není rodičem proto, že jeho rodičovství nebylo určeno. 

Postihují-li výše uvedené skutečnosti oba rodiče, pak dává souhlas k osvojení poručník. 

 Dále k osvojení není třeba souhlas rodičů, resp. rodiče, který zjevně nemá o dítě 

zájem, který bezdůvodně odmítá dát souhlas k osvojení, nebo kterému se opakovaně 

nedaří doručit výzvu soudu, aby se k osvojení vyjádřil. Je zřejmé, že výše uvedené 

případy se týkají nezájmu rodičů o dítě. Otázkou nezájmu se zabývá soud ve zvláštním 

řízení, které bude nadále probíhat podle ust. § 180a a násl. o.s.ř. Pokud soud rozhodne, 

že k osvojení není třeba souhlas rodičů, dává souhlas namísto rodičů opatrovník 



 

- 92 - 

ustanovený soudem. Dříve než dá opatrovník souhlas, zjistí všechny rozhodné 

skutečnosti týkající se osvojovaného dítěte a jeho rodiny, které by mohly mít vliv na 

rozhodnutí o osvojení, zejména zjistí, má-li osvojované dítě blízké příbuzné, kteří mají 

zájem o ně pečovat, a vyslechne toho, v jehož péči se osvojované dítě právě nalézá.  

Podrobně se Návrh zabývá zjevným nezájmem rodičů o dítě. Rodič zjevně nemá 

o dítě zájem, neprojevuje-li o dítě opravdový zájem, a tím trvale porušuje své 

povinnosti rodiče. To neplatí, pokud bude zjištěno, že se rodič dostal do značné nouze 

nebo tísně, a to nikoliv vlastním zaviněním, a je možné důvodně očekávat, že tuto 

neuspokojivou situaci překoná. O tom, že rodič zjevně nemá o dítě zájem, lze uvažovat 

již poté, co se rodič po tři měsíce choval způsobem, který lze označit za hrubé 

porušování rodičovských povinností, tedy ohrožoval fyzické nebo psychické nebo 

morální zdraví dítěte. Tříměsíční lhůta běží od posledního projeveného opravdového 

zájmu. Nelze-li však v chování rodiče spatřovat hrubé porušování jeho povinností, je 

třeba, aby byl orgánem sociálně-právní ochrany dětí poučen o možných důsledcích 

svého chování a aby od takového poučení uplynuly alespoň tři měsíce. Takové poučení 

se nevyžaduje, opustil-li rodič místo, kde se dříve zdržoval, aniž sdělil, kde se nyní 

zdržuje, a nepodařilo-li se orgánu sociálně-právní ochrany dětí ani za tři měsíce zjistit 

místo, kde se rodič zdržuje. 

 K tomu je ještě nutno poznamenat, že rodiče bezdůvodně odmítají dát souhlas 

k osvojení, pokud odmítavé stanovisko rodičů nemá náležitý ospravedlnitelný důvod.  

 Ačkoliv se z obsahu spisu podává, že nastaly okolnosti, kdy k osvojení není třeba 

souhlas rodiče, nemůže soud o osvojení rozhodnout, jestliže někdo z blízkých 

příbuzných dítěte je ochoten a schopen o něj pečovat a navrhne soudu, aby v tom 

smyslu rozhodl. 

 

 

 

10.1.4 Pododdíl 4. Péče před osvojením (§§ 766 až 774) 

 

 Pojem péče před osvojením zahrnuje faktickou osobní péči budoucího osvojitele, 

která není preadopční péčí a preadopční péči. Do faktické osobní péče budoucího 
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osvojitele lze dítě předat poté, kdy oba rodiče dali souhlas k osvojení, tj. nejdříve po 

šesti týdnech od narození dítěte, ale také dříve za předpokladu, že s tím rodiče souhlasí. 

Lze tedy uzavřít, že dítě se ve faktické osobní péči budoucího osvojitele může octnout 

prakticky ihned, jakmile to jeho zdravotní stav dovolí. O předání dítěte do faktické 

osobní péče budoucího osvojitele, která není preadopční péčí, rozhoduje soud. Rovněž 

soud takto rozhodne, pokud má za to, že jsou dány okolnosti, kdy k osvojení není třeba 

souhlas rodiče. Během této péče o dítě má budoucí osvojitel pouze právo o dítě řádně 

pečovat a chránit je. V záležitostech dítěte, které s touto péčí souvisejí, může budoucí 

osvojitel jednat, jen je-li to nezbytně třeba. Faktická osobní péče budoucího osvojitele 

o dítě časově předchází preadopční péči a je spojena s rizikem, že rodič bude žádat dítě 

zpět. 

 Do preadopční péče může být dítě předáno po uplynutí 3 měsíců od udělení 

souhlasu k osvojení. Současně se uplynutím lhůty 3 měsíců od udělení souhlasu 

k osvojení pozastavuje výkon práv a povinností vyplývajících z rodičovské 

odpovědnosti a soud ustanoví poručníkem dítěte orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

O předání dítěte do preadopční péče rozhoduje soud na návrh budoucího osvojitele. 

Pouze v případě, kdy  dítě bylo již dříve rozhodnutím soudu předáno do péče budoucího 

osvojitele, není nutné o preadopční péči rozhodnout. Je tomu tak proto, že pokračuje-li 

budoucí osvojitel po uplynutí výše uvedené lhůty ve faktické osobní péči o dítě, 

považuje se jeho další péče za preadopční péči. Standardní jsou ustanovení o tom, že 

preadopční péče spadá časově před rozhodnutí soudu o osvojení a že náklady 

preadopční péče hradí budoucí osvojitel. Nově se výslovně stanoví, že během 

preadopční péče se pozastavuje plnění vyživovací povinnosti rodičů k dítěti a dále má 

budoucí osvojitel při výkonu preadopční péče práva a povinnosti pěstouna. Prodlužuje 

se minimální trvání preadopční péče na 6 měsíců s tím, že preadopční péče musí trvat 

po dobu dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že se mezi budoucím osvojitelem 

a dítětem vytvořil takový poměr, jaký je smyslem a cílem osvojení (tj. takový vztah, 

jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo alespoň základy takového vztahu). 

 Bez zásadnější změny je ustanovení o nemožnosti osvojit dítě, pokud probíhá 

řízení o určení otcovství zahájené na návrh muže, který o sobě tvrdí, že je otcem. Nově 

se doplňuje, že stejné následky má zahájení řízení o svěření dítěte do péče jiné osoby 
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zahájené na návrh osoby, která o sobě tvrdí, že je blízkým příbuzným osvojovaného 

dítěte. 

 

10.1.5 Pododdíl 5. Následky osvojení, Zrušení osvojení (§§ 775 až 788) 

 

 Následky osvojení jsou v Návrhu upraveny obdobně jako v zákoně o rodině 

č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Osvojením se založí právní příbuzenství 

mezi osvojencem a osvojitelem a jeho příbuznými. Naopak právní vztahy osvojence 

k původní rodině zaniknou. Nově je výslovně stanoveno, že výše uvedené následky 

osvojení se vztahují i na potomka osvojovaného dítěte. Běžné ustanovení o získání 

příjmení osvojitele je nově doplněno o povinnost soudu rozhodnout, že osvojenec bude 

ke svému příjmení připojovat příjmení osvojitele za situace, kdy osvojenec se ztrátou 

svého původního příjmení nesouhlasí. 

Se zřetelem na ust. čl. 7 a 8 Úmluvy o právech dítěte, ve smyslu kterých má dítě 

mimo jiné právo znát své rodiče a právo na zachování své totožnosti, je osvojiteli 

uložena povinnost informovat osvojence o skutečnosti osvojení, a to jakmile se to bude 

jevit vhodným. Nejpozději tak osvojitel musí učinit ve chvíli, kdy dítě zahájí školní 

docházku. Návrh odstranil případné dilema osvojitele, zda dítěti říci, že není jeho 

biologickým rodičem, či nikoliv a uložil osvojiteli povinnost dítěti říci, že je osvojeno. 

Návrh také vychází z poznatků psychologů o tom, že skutečnost osvojení by měla být 

dítěti sdělena co nejdříve (nejlépe ve třech letech, ještě uznáván je i předškolní věk), 

přičemž s nástupem školní docházky by mělo mít dítě jasno. Pravdě se vždycky nějak 

podaří uniknout a stane-li se tak v citlivém období vývoje dítěte (cca 12 let), nepříznivě 

to ovlivní jak vztah mezi osvojitelem a dítětem, tak vědomí vlastního já (identitu) dítěte. 

Proto je správné osvojení před dítětem netajit. 

Rovněž je správné, že dítěti je nově přiznáno právo seznámit se s obsahem spisu, 

který byl veden v řízení o jeho osvojení, jakmile nabude svéprávnosti (vedle tradičního 

práva nahlížet do knihy narození matriky). Návrh tím lépe zajišťuje, aby dítě mohlo 

realizovat své právo znát své rodiče, resp. svůj genetický původ. 

Anonymitu osvojení z pohledu dítěte je třeba potlačit. Nicméně Návrh umožňuje 

utajení osvojení a jeho okolnosti před třetími osobami, konkrétně před rodinou původu 
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dítěte. Současně umožňuje utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení. 

O utajení uvedených informací rozhodne soud na návrh osvojitele nebo osvojence, 

a jde-li o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení, na návrh tohoto rodiče. 

Je správné, že Návrh ponechal na zúčastěných rozhodnutí, zda informace o osobní 

záležitosti, jako je osvojení nebo souhlas k osvojení, utají či nikoliv. Na druhé straně 

může nastat velmi závažná situace ohrožující osvojence na životě nebo na zdraví, 

a proto je třeba připustit také možnost odtajnění utajených informací soudem. 

Další novinkou je následný dohled nad úspěšností osvojení, protože je někdy 

namístě sledovat poměry v rodině, která osvojila dítě a pohotově jí poskytnout radu 

nebo pomoc při případných obtížích. Napříště se vyžaduje, aby soud nařídil dohled nad 

osvojitelem a osvojencem, má-li za to, že to okolnosti daného případu odůvodňují. 

Rozhodnutí soudu musí být podloženo zjištěním všech potřebných skutečností, které by 

přesvědčivě tento závěr soudu odůvodnily, neboť jinak by se soud nepřípustně 

vměšoval do soukromí osvojenecké rodiny. Délku doby, po niž bude dohled nad 

osvojitelem a osvojencem vykonáván, určí soud. Dohled by měl být vykonáván pouze 

po dobu nezbytně nutnou, dokud soud nenabude přesvědčení, že uskutečněné osvojení 

je skutečně dítěti ku prospěchu. Soud vykonává dohled prostřednictvím orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. 

Ve snaze dosáhnout evropských standardů a Evropské úmluvy o osvojení dětí 

Návrh opustil tradiční pojetí zrušitelného a nezrušitelného osvojení. Nově se stanoví, že 

každé soudem vyslovené osvojení lze zrušit do tří let od rozhodnutí soudu o osvojení, 

a to z důležitých důvodů na návrh osvojitele nebo osvojence (nově je doplněno, že 

podá-li návrh jeden z nich, může se druhý k návrhu připojit). Po uplynutí tří let již 

osvojení zásadně zrušit nelze, s výjimkou osvojení, ke kterému došlo v rozporu se 

zákonem. Poté následují standardní ustanovení o zániku poměru vzniklého osvojením 

a o obnově předchozího příbuzenského poměru a o opětovném nabytí příjmení, které 

měl osvojenec před osvojením. Výslovně se zmiňuje, že zrušení osvojení má účinky jen 

pro futuro, a proto nejsou dotčeny povinnosti a majetková práva  osvojence vzniklé před 

tímto zrušením. 

Shodně se stávající právní úpravou se nebrání opětovnému osvojení neboli 

readopci. U zrušitelného osvojení je readopce možná pouze v případě, že dřívější 
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osvojení bylo zrušeno a dále je dítě osvojováno pozdějším manželem osvojitele poté, co 

předchozí manžel osvojitele zemřel nebo zemřel jediný osvojitel, popř. oba společní 

osvojitelé. U nezrušitelného osvojení je readopce možná bez omezení. 

 

10.1.6 Pododdíl 6. Osvojení zletilého (§§ 789 až 797) 

 

 Návrh zavádí, resp. znovuzavádí, do českého právního řádu institut osvojení 

zletilého, přičemž rozlišuje osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého, 

a osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého. V obou případech 

o osvojení zletilého rozhoduje soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit, 

k němuž se připojil zletilý, který má být osvojen. Soud vysloví osvojení zletilého pouze 

za předpokladu, že to není v rozporu s dobrými mravy. 

 Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého, dopadá na následující 

situace: 1/ přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem, 2/ v době 

podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý, 3/ osvojitel pečoval 

o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti, 4/ osvojitel hodlá osvojit 

dítě svého manžela. Ačkoliv je dána některá z výše uvedených situací, zletilého nelze 

osvojit, jestliže by to bylo v rozporu s odůvodněným zájmem jeho pokrevních rodičů. 

Návrh předpokládá aktivitu rodičů, kteří budou konkrétně namítat, proč je osvojení 

zletilého v rozporu s jejich zájmem. Rozhodně nestanoví soudu povinnost, aby namísto 

rodičů pátral po důvodech a důkazech, které by odůvodnily závěr soudu, že osvojení 

zletilého je v rozporu s odůvodněným zájmem rodičů. Ostatní ustanovení o osvojení 

nezletilého, včetně ustanovení o jeho následcích, se použijí obdobně. 

 Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého, je pojato jako 

výjimečný institut. Proto se stanoví, že vyslovit osvojení zletilého, které není obdobou 

osvojení nezletilého, může soud výjimečně, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního 

zřetele. Hodnotit jako důvod zvláštního zřetele hodný je možno okolnost, že osvojitel 

nemá vlastní přirozené, popřípadě ani právní potomky, dále by si osvojitel rád opatřil 

svého duchovního dědice, popřípadě pokračovatele v díle vědeckém, uměleckém, ale 

třeba i řemeslném nebo je osvojitel  nemocný, starý a jeho potomci mu neposkytují 

náležitou pomoc, jsou nedosažitelní nebo pobývají neznámo kde. Avšak hodnotit jako 

důvod zvláštního zřetele hodný lze i jiné okolnosti.  
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 Kromě existence důvodů zvláštního zřetele hodných je nutno, aby byl naplněn 

požadavek, že osvojení zletilého nebude na újmu důležitých zájmů potomků osvojitele 

a potomků osvojovaného. 

 Rovněž musí být naplněn požadavek, že osvojení bude prospěšné jak pro 

osvojitele, tak pro osvojence. Pouze za situace, kdy zájem jednoho ze zúčastněných 

subjektů převáží, postačí, bude-li osvojení zletilého přínosem alespoň pro jednoho 

z nich (např. jen pro osvojitele).     

 Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého, má následující právní 

následky. Předně osvojením zletilého vzniká příbuzenský poměr jen mezi osvojitelem 

a osvojencem, popřípadě potomkem osvojence, který se narodí po osvojení. Má-li 

příbuzenský poměr vzniknout s dříve narozeným potomkem osvojence, vyžaduje se 

jeho souhlas s osvojením. Osvojenec a jeho potomci nepozbývají práv ve vlastní rodině 

(a to ani dědických) a nenabývají vůči členům rodiny osvojitele žádných majetkových 

práv. Osvojený zletilý si ponechává své příjmení, ale je možno, aby připojil příjmení 

osvojitelovo, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění. V prvé řadě má osvojenec právo 

na výživné vůči osvojiteli. Vůči svým předkům nebo potomkům má toto právo jen 

tehdy a jen v té míře, není-li osvojitel s to své vyživovací povinnosti dostát. Pokud jde 

o vyživovací povinnost osvojence vůči jeho předkům nebo potomkům, ta trvá i po 

osvojení, ale jen tehdy a v té míře, nejsou-li zde jiné osoby, které mají vyživovací 

povinnost, popřípadě nejsou-li tyto osoby schopny své vyživovací povinnosti dostát. 

Osvojenec bude dědit po osvojiteli v první zákonné třídě dědiců. Lze tedy uzavřít, že 

povinnost osvojitele vyživovat osvojence a jednostranné dědické právo osvojence vůči 

osvojiteli budou hlavním motivem k osvojování zletilých osob. 

 

 

11. Nový legislativní vývoj na Slovensku 

 

 Až do zániku společného státu (tj. do uplynutí dne 31.12.1992) slovenská právní 

úprava osvojení prošla stejným legislativním vývojem jako česká. Recepční normou, 

tzn. čl. 152 odst. 1 zákona č. 460/1992 Zb., Ústavy Slovenské republiky, došlo 

k převzetí československého právního řádu, konkrétně i zákona č. 94/1963 Sb., 

o rodině. Od té doby slovenská právní úprava osvojení prochází samostatným vývojem.  
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 V prvé řadě byl přijat nový slovenský zákon o rodině č. 36/2005 Zb. s účinností 

od 1.4.2005. Tedy zákon o rodině č. 94/1963 Zb. a v něm obsažená právní úprava 

osvojení platila na Slovensku do 31.3.2005, a to v převzaté podobě. Pouze zákon 

č. 72/2002 Zb., kterým se mění zákon o rodině s účinností od 1.4.2002 nově stanovil, co 

se rozumí opravdovým zájmem rodičů o dítě. Protože převzatý a téměř nezměněný 

zákon o rodině neodpovídal novým společenským poměrům, přistoupilo se k přípravě 

jeho velké novelizace. Vláda Slovenské republiky uložila Ministerstvu spravedlnosti, 

aby během roku 2004 vypracovalo novelu zákona o rodině č. 94/1963 Zb., ve znění 

pozdějších předpisů. Jelikož chystané změny byly rozsáhlé a předpokládaly změnu 

systematiky zákona, přistoupilo se přímo k přípravě nového slovenského zákona 

o rodině. Návrh nového slovenského zákona o rodině (dále jen Návrh) se stal v půlce 

roku 2004 předmětem mezirezortního připomínkového řízení. Poté, a to konkrétně 

17.8.2004, byl Návrh projednán v Legislativní radě vlády, která ho s připomínkami 

schválila. Následně byl Návrh projednán a schválen vládou, a to s dalšími 

připomínkami. Stalo se tak usnesením vlády ze dne 19.8.2004, č. 818. Vládní Návrh pak 

směřoval do zákonodárného orgánu Slovenské republiky, Národní rady, kde byl na 

33. schůzi v rámci třetího čtení schválen. Avšak prezident republiky shledal dílčí rozpor 

schváleného zákona s Ústavou Slovenské republiky, a proto zákon vrátil Národní radě 

k opětovnému projednání. Pak Národní rada zákon znovu schválila, a to v nepozměněné 

podobě dne 19.1.2005. Nový slovenský zákon o rodině byl dnem 11.2.2005 publikován 

ve Sbírce zákonů v částce 20 pod č. 36/2005. Tento zákon nabyl účinnosti ke dni 

vyhlášení s výjimkou ustanovení uvedených v čl. I až IV, čl. V v prvém, třetím až 

pátém bodě a s výjimkou ustanovení uvedených v čl. VI, které nabyly účinnosti dnem 

1.4.2005. 

 Rekodifikací rodinného práva a přijetím samostatného zákona o rodině č. 36/2005 

Zb., ve znění pozdějších předpisů, Slovensko neopustilo myšlenku rekodifikace 

soukromého práva a přijetí nového občanského zákoníku, který by obsahoval také 

úpravu rodinného práva. Dokládá to skutečnost, že vláda Slovenské republiky 

usnesením ze dne 14.1.2009, č. 13 schválila Legislativní záměr Občanského zákoníku, 

který předpokládá přesunutí rodinného práva do nového zákoníku a následné zrušení 

zákona o rodině č. 36/2005 Zb., ve znění pozdějších předpisů. Není důvod, aby rodinné 

právo jako součást soukromého práva nebylo součástí chystaného občanského 
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zákoníku. Je tedy bezvýznamné, že slovenský zákonodárce namísto změny převzatého 

zákona o rodině č. 94/1963 Zb. vypracoval zákon nový. 

 Nutno poznamenat, že při vypracování nového slovenského zákona o rodině, tedy 

i ustanovení o osvojení došlo jednak k podstatnému převzetí právní úpravy obsažené ve 

zrušeném zákoně o rodině č. 94/1963 Zb., dále pak i k detailní inspiraci českým 

zákonem č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve 

znění pozdějších předpisů. To vyvolává dojem, jako by se slovenský zákonodárce 

obával inspirovat jinou než českou rodinněprávní úpravou či se od ní dokonce odchýlit. 

Avšak bude blíže uvedeno, že tomu tak není. 

 Základním pramenem slovenské právní úpravy osvojení je tedy zákon o rodině 

č. 36/2005 Zb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZR). Osvojení je v něm upraveno 

v části čtvrté Určení rodičovství a osvojení, v hlavě druhé Osvojení, v §§ 97 až 109 ZR. 

Dalším pramenem je převzatý zákon č. 40/1964 Zb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Procesní úprava osvojení je obsažena v převzatém zákoně 

č. 99/1963 Zb., občanském soudním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.p.), 

a to zejména v § 180a a násl. o.s.p. a § 181 a násl o.s.p. Při osvojení s cizím prvkem se 

postupuje podle převzatého zákona č. 97/1963 Zb., o mezinárodním právu soukromém 

a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a to podle jeho § 26 a násl. a § 41 a násl. 

Zprostředkování osvojení je pak upraveno ve slovenském zákoně č. 305/2005 Zb., 

o sociálně-právní ochraně dětí a o sociálním opatrovnictví, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon SPO), v § 33 a násl. zákona SPO. 

 Nyní přistoupím k výkladu slovenské právní úpravy osvojení podle jednotlivých 

výše uvedených právních předpisů. 

11.1 Zákon č. 36/2005 Zb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Slovenský zákon o rodině upravuje osvojení tak, že nerozlišuje mezi dvěma typy 

osvojení, tj. mezi osvojením zrušitelným a nezrušitelným. S osvojením na Slovensku 

jsou spojeny stejné právní následky jako v České republice. Osvojením vzniká mezi 

osvojitelem a osvojencem vztah, jaký je mezi rodiči a dětmi. Mezi osvojencem 

a příbuznými osvojitele vzniká osvojením příbuzenský vztah. Osvojitelé mají při 

výchově dětí zodpovědnost a práva a povinnosti jako rodiče. Osvojenec bude mít 
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příjmení osvojitele. Současně osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi 

osvojencem a původní rodinou, stejně jako mezi osvojencem a poručníkem nebo 

opatrovníkem, který mu byl ustanoven soudem. Pokud je osvojitel manželem jednoho 

z rodičů osvojence, příbuzenské vztahy mezi osvojencem, rodičem a jeho příbuznými 

zůstávají zachovány. O osvojení na Slovensku také rozhoduje soud, a to v řízení 

o osvojení, jež je upraveno v občanském soudním řádu č. 99/1963 Zb., ve znění 

pozdějších předpisů. Řízení o osvojení se zahajuje na návrh osvojitele. Osvojení na 

Slovensku je rovněž pojato jako forma náhradní rodinné péče o dítě, a proto slovenský 

zákon o rodině dovoluje osvojit jen nezletilé dítě. 

 Okruh podmínek, které musí být splněny, aby soud mohl vyslovit osvojení, je ve 

slovenském zákoně o rodině užší než v českém. Nadbytečnými se staly podmínky dané 

pouze pro osvojení nezrušitelné. Předně jde o podmínku minimálního věku 

osvojovaného dítěte, kterou slovenský zákon o rodině nestanoví. Výčet v úvahu 

přicházejících osvojitelů byl ve slovenském zákoně o rodině ponechán pro osvojení jako 

takové. Ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZR mohou osvojit dítě  manželé nebo jeden 

z manželů, který žije s některým z rodičů dítěte v manželství, anebo pozůstalý manžel 

po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Dítě může výjimečně osvojit také osamělá osoba. 

 Tradiční je podmínka přiměřeného věkového rozdílu mezi osvojitelem 

a osvojencem, dále podmínka, že vyslovení osvojení brání blízký příbuzenský vztah 

mezi osvojitelem a osvojencem, podmínka nezletilosti osvojence a prospěchu osvojení 

pro osvojence a podmínka, aby společně osvojili jen manželé. Podmínka souhlasu 

druhého manžela s osvojením je dána, pouze pokud je osvojitel manželem rodiče dítěte. 

 Přísnější jsou předpoklady, které musí osvojitel splňovat. Musí mít způsobilost 

k právním úkonům v plném rozsahu, dále musí splňovat osobní předpoklady, zejména 

zdravotní, osobnostní a morální a současně musí způsobem svého života a života 

spolužijících osob zaručovat, že osvojení bude ku prospěchu dítěte. Novinkou ve 

slovenském zákoně o rodině je, že osvojitelem se může stát jen osoba, která je zapsána 

v seznamu žadatelů o osvojení ve smyslu zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

a o sociálním opatrovnictví č. 305/2005 Zb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Rovněž soudům slovenský zákon o rodině ukládá povinnost zjistit zdravotní stav 

osvojitele a osvojence, dále seznamovací (informační) povinnost a poučovací povinnost 
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o účelu, obsahu a důsledcích osvojení. Avšak soud ve smyslu ust. § 104 ZR nadále 

hodnotí, zda se zjištěný zdravotní stav osvojence nepříčí účelu osvojení. Pokud se příčí, 

pak by soud neměl osvojení vyslovit, i když osvojitel na osvojení dítěte trvá. Rozdíl 

mezi  českou a slovenskou právní úpravou je zřejmý. Novela zákona o rodině 

č. 91/1998 Sb. s účinností od 1.8.1998 vypustila z českého zákona o rodině podmínku 

zjišťování, zda zdravotní stav osvojence se nepříčí účelu osvojení, a ponechala pouze na 

osvojiteli rozhodnutí, zda zdravotně postižené dítě osvojí či nikoliv, což je správné. 

Existují totiž matky, jimž jejich vlastní zdravotně postižené dítě zemřelo a ony touží 

osvojit dítě s podobným zdravotním postižením. 

 Dílčí rozdíly jsou také ve slovenské právní úpravě souhlasu k osvojení (§ 101 

a 102 ZR) a preadopční péče (§ 103). 

 

11.1.1 Preadopční péče 

 

 Ustanovení známá také českému zákonu o rodině jsou následující: 1/ preadopční 

péče časově spadá před rozhodnutí soudu o osvojení, 2/ náklady preadopční péče hradí 

budoucí osvojitel, 3/ preadopční péče je zásadně povinná s výjimkou případů, kdy se 

rozhodne osvojit dítě pěstoun, dále poručník, který o dítě osobně pečuje, nebo osoba, 

které bylo dítě svěřeno do péče.  

 Slovenský zákon o rodině však prodloužil minimální dobu trvání preadopční péče. 

Tříměsíční doba byla příliš krátká, především při mezinárodním osvojení. Proto se 

navrhlo její prodloužení na jeden rok. V rámci schvalování zákona o rodině v Národní 

radě Slovenské republiky byl schválen pozměňovací návrh, jenž minimální dobu trvání 

preadopční péče stanovil na devět měsíců. Prodloužení preadopční péče je potřebné 

i proto, aby se zabránilo neuváženému rozhodnutí budoucího osvojitele osvojit dítě. 

Během devítiměsíčního soužití s dítětem si může dostatečně posoudit, zda je všechno 

v pořádku a jím zamýšlené osvojení se zdaří. 

 Dle slovenského zákona o rodině o preadopční péči rozhoduje vždy soud, a to 

i v případě, kdy dítě bylo předáno budoucímu osvojiteli rodičem. Také budoucí 

osvojitel, jemuž bylo dítě předáno rodičem, je povinen obrátit se na soud s návrhem na 

svěření dítěte do preadopční péče. Doba, po kterou o dítě pečoval, se nepovažuje za 
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preadopční péči o dítě.40 Svěřením rozhodování o preadopční péči soudu se slovenský 

zákon o rodině dostal do souladu s čl. 9 Úmluvy o právech dítěte č. 104/1991 Zb., čl. 41 

odst. 4 Ústavy Slovenské republiky č. 460/1992 Zb. a čl.32 odst. 4 Listiny základních 

práv a svobod č. 23/1991 Zb. 

 Ve srovnání s českým zákonem o rodině ten slovenský výslovně stanoví, že 

budoucí osvojitel má při výkonu preadopční péče taková práva a povinnosti jako osoba, 

do jejíž péče bylo dítě svěřeno, anebo práva a povinnosti pěstouna. 

 

11.1.2 Souhlas k osvojení 

 

 Rovněž dle slovenského zákona o rodině je k osvojení nezbytný souhlas určitých 

subjektů, a to zejména rodičů dítěte a samotného dítěte (při splnění podmínky, že jde 

o dítě, které je schopno posoudit dosah osvojení). V některých případech je nezbytný 

souhlas poručníka či opatrovníka nebo Centra pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

a mládeže. 

 V prvé řadě je k osvojení třeba souhlas rodičů dítěte. Výslovně se stanoví, že 

k osvojení je třeba také souhlas nezletilých rodičů dítěte. Jestliže jeden z rodičů zemřel, 

není znám, byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byl zbaven rodičovských 

práv a povinností, vyžaduje se k osvojení jen souhlas druhého rodiče. K tomu je nutno 

poznamenat, že souhlas rodiče, který byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům, se 

vyžaduje, pokud je schopen posoudit následky osvojení. Jestliže oba rodiče zemřeli, 

nejsou známi, byli zbaveni výkonu rodičovských práv a povinností, byli zbaveni 

způsobilosti k právním úkonům, nebo nejsou schopni posoudit následky osvojení, 

vyžaduje se k osvojení souhlas poručníka, který byl dítěti ustanoven soudem. 

 Uvedené slovenský zákon o rodině zásadně neodlišuje od toho českého. Podstatný 

rozdíl však spočívá v možnosti rodiče odvolat souhlas k osvojení. Podle § 101 odst. 1 

ZR rodiče mohou odvolat souhlas pouze do doby, než je dítě umístěno na základě 

rozhodnutí soudu do péče budoucích osvojitelů. Slovenský zákon o rodině se tak 

odchýlil od názoru české právní teorie a soudní praxe, že souhlas k osvojení jako takový 

mohou rodiče odvolat až do právní moci rozsudku o osvojení. Slovenskému 
                                                 

40 Občanské právo hmotné. 3. doplněné a přepracované vyd. 1. svazek. Bratislava: Iura Edition, 
2006, s. 302. 
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zákonodárci se jevilo nejvhodnější z hlediska zájmu dítěte, aby poté, co bylo dítě 

umístěno do preadopční péče,  zvyklo si na budoucí osvojitele a navázalo citové vazby, 

nemohli rodiče v průběhu řízení o osvojení svůj souhlas odvolat. 

 V případě nezájmu rodičů o dítě není k osvojení třeba jejich souhlas. Rovněž 

slovenský zákon o rodině rozlišuje tzv. kvalifikovaný šestiměsíční nezájem rodičů 

o dítě a absolutní dvouměsíční nezájem ihned po narození dítěte. Avšak pojem 

opravdový zájem nahradil pojmem skutečný zájem, a to proto, aby zdůraznil, že zájem 

rodičů o dítě nemůže být formální a projevený pouze v průběhu řízení o osvojení. 

Ačkoliv o existenci tzv. kvalifikovaného, resp. absolutního  nezájmu rodičů o dítě také 

rozhoduje soud v samostatném řízení, které časově předchází řízení o osvojení; toto 

řízení lze zahájit jak na návrh, a to orgánu sociálně-právní ochrany, tak i bez návrhu. 

 Také slovenský zákon o rodině umožňuje rodičům udělit souhlas k osvojení 

předem bez vztahu k určitým osvojitelům (tzv. blanketový souhlas). Rozdílně (nikoliv 

však lépe) jsou stanoveny podmínky, které musí být splněny, aby tzv. blanketový 

souhlas byl platně udělen. Tzv. blanketový souhlas musí mít písemnou formu, musí být 

udělen rodičem osobně, a to před soudem nebo orgánem sociálně-právní ochrany nebo 

před pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany ve zdravotnickém 

zařízení, kde se dítě narodilo. Odvolat tzv. blanketový souhlas lze jen do doby, než je 

dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu do péče budoucích osvojitelů. Slovenský 

zákon o rodině nestanoví žádnou lhůtu, během níž nemůže rodič tzv. blanketový 

souhlas udělit. Vzhledem k tomuto a okolnosti, že tzv. blanketový souhlas lze udělit i ve 

zdravotnickém zařízení, kde se dítě narodilo, tedy třeba těsně po porodu, souhlas rodiče 

(především matky) nemusí být řádně uvážen a může být učiněn pod tlakem 

(nepříznivých osobních a majetkových poměrů matky), což není dobře.   

 Shodně se stanoví, že v případě nezájmu rodičů o dítě či tzv. blanketového 

souhlasu je k osvojení třeba souhlas opatrovníka, který byl dítěti ustanoven v řízení 

o osvojení. Stejně se dovozuje, že soud ustanoví jediného opatrovníka, který bude dítě 

v řízení o osvojení zastupovat a současně udělí souhlas k osvojení. 

 

Slovenský zákon o rodině prolomil anonymitu osvojení z pohledu dítěte, a to tak, 

že v § 106 odst. 3 ZR stanoví, že osvojitel může osvojenci zprostředkovat přístup 
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k informacím o jeho biologických rodičích, nebo mu poskytnout informace, jež má 

k dispozici. Při úvaze, zda může osvojenci informace poskytnout, osvojitel vezme 

především ohled na zájem dítěte.  

 Jak již bylo výše uvedeno, slovenský zákon o rodině nerozlišuje mezi dvěma typy 

osvojení (zrušitelné a nezrušitelné) a upravuje osvojení i zrušení osvojení jako takové. 

Podle § 107 ZR může soud osvojení zrušit z vážných důvodů, které jsou v zájmu dítěte, 

do šesti měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o osvojení na návrh osvojence nebo 

osvojitele, nebo i bez návrhu. Zrušením osvojení vznikají znovu vzájemné vztahy mezi 

osvojencem a původní rodinou. Osvojenec bude mít opět své dřívější příjmení. Z dikce 

citovaného ustanovení plyne, že osvojení zásadně nelze zrušit, s výjimkou lhůty šesti 

měsíců, která začne běžet právní moci rozhodnutí o osvojení. Přičemž postačí, je-li 

během této lhůty podán k soudu návrh na zrušení osvojení nebo vydáno usnesení 

o zahájení řízení o zrušení osvojení. „Velmi všeobecně lze konstatovat, že dosavadní 

typ zrušitelného osvojení už nemůže vzniknout a že každé osvojení je ve své podstatě 

osvojením nezrušitelným s výjimkou zmíněné šestiměsíční doby na jeho zrušení.“41   

 Ve smyslu ust. § 108 ZR je dalším právním následkem osvojení jako takového 

zápis osvojitele v matrice namísto rodičů osvojence (na základě oznámení soudu). 

 Také v případě, kdy již osvojení nelze zrušit, protože marně uplynula lhůta šesti 

měsíců, se nebrání tzv. readopci, tedy tomu, aby osvojenec mohl být opět osvojen. 

Protože osvojením vznikl mezi osvojencem a osvojitelem takový vztah, jaký je mezi 

rodiči a dětmi, slovenský zákon o rodině neomezuje nové osvojení žádnými dalšími 

okolnostmi, jak to činí český zákon o rodině (např. skutečností, aby dítě bylo znovu 

osvojeno novým manželem osvojitele, nebo aby osvojitel zemřel), což je správné. 

 

11.2 Zákon č. 99/1963 Zb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Řízení ve věcech osvojení jsou na Slovensku upravena v občanském soudním 

řádu č. 99/1963 Zb., ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně řízení o tom, že dítě je 

osvojitelné, je upraveno v §§ 180a a 180b o.s.p., řízení o osvojení v §§ 181 až 184 o.s.p. 

a řízení o zrušení osvojení v § 185 o.s.p. Protože při tzv. readopci dojde k novému 
                                                 

41 Richterová, N. Nová právní úprava Zákona o rodině na Slovensku. In Pocta Martě Knapové 
k 80. narozeninám. Praha: Aspi, 2007, s. 326.  
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osvojení dítěte, vztahují se na ni ustanovení občanského soudního řádu o řízení 

o osvojení (§ 181 až § 184 o.s.p.). 

 O tom, že dítě je osvojitelné, rozhoduje soud v samostatném řízení, které časově 

předchází řízení o osvojení. Soud se v tomto řízení zabývá pouze otázkou, zda jsou 

splněny podmínky stanovené v § 102 odst. 1 ZR, tedy zda rodiče neprojevili o dítě 

skutečný zájem, resp. žádný zájem nebo udělili tzv. blanketový souhlas k osvojení. 

Pokud má soud za to, že stanovené podmínky splněny jsou, může zahájit řízení i bez 

návrhu. Jinak řízení vždy zahájí na návrh orgánu sociálně-právní ochrany. Účastníky 

řízení jsou rodiče a dítě. Nezletilý rodič je také účastníkem řízení. Pokud je starší 16 let, 

může před soudem samostatně jednat, tzn. má procesní způsobilost (§ 180a odst. 2 

o.s.p., § 20 odst. 1 o.s.p.). Pokud je mladší 16 let, musí být v řízení zastoupen svým 

zákonným zástupcem (§ 180a odst. 2 o.s.p., § 22 o.s.p.). O tom, že dítě je osvojitelné, 

rozhodne soud rozsudkem bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří měsíců od zahájení 

řízení. Soud v řízení vždy vyslechne toho, v jehož péči se dítě nachází, nebo statutární 

orgán zařízení, ve kterém je dítě umístěno. Soud na návrh rozhodnutí zruší, změní-li se 

poměry. Návrh lze podat do doby, než je dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu do 

péče budoucího osvojitele. 

 S ohledem na výše uvedené je zřejmá inspirace českou úpravou řízení o určení, 

zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení dle § 180a a násl. o.s.ř. Pomineme-li 

dílčí rozdíly (např. možnost zahájit řízení i bez návrhu, resp. pouze na návrh orgánu 

sociálně-právní ochrany), příznačný rozdíl spočívá v tom, že v tomto řízení soud 

rozhoduje také o tom, že dítě je osvojitelné, protože rodiče dali souhlas k osvojení 

předem bez vztahu ke konkrétním osvojitelům. V daném případě ve smyslu ust. § 180a 

odst. 4 o.s.p. rodiče nejsou účastníky řízení. Účelem je tímto uvést slovenskou právní 

úpravu do souladu s čl. 4 písm. a) Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním 

osvojení č. 380/2001 Zb., v jehož smyslu se mezinárodní osvojení může uskutečnit, 

pouze pokud příslušné orgány státu původu (tj. státu, kde má dítě obvyklý pobyt) určí, 

že je dítě osvojitelné.  

 Novela občanského soudního řádu č. 384/2008 Zb., s účinností od 15.10.2008 

doplnila § 113 o.s.p. o odst. 3, podle kterého s řízením o tom, že dítě je osvojitelné, je 
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spojeno řízení o přiznání, omezení nebo zbavení rodičovských práv a povinností nebo 

o pozastavení jejich výkonu, pokud tak již dříve nebylo rozhodnuto. 

 Také na Slovensku o osvojení rozhoduje soud v řízení o osvojení dle § 181 a násl. 

o.s.p., které se zahajuje na návrh osvojitele. Okruh účastníků řízení je vymezen v § 181 

odst. 1 o.s.p. a je taxativní (nelze ho rozšířit). Účastníkem řízení o osvojení je vždy 

osvojované dítě (zastoupené kolizním opatrovníkem dle § 31 odst. 2 ZR) a osvojitel. 

Avšak zde končí shoda s českou právní úpravou účastníků řízení o osvojení. Manžel 

osvojitele je účastníkem řízení pouze v případě, kdy je k osvojení třeba jeho souhlas, 

tedy kdy je rodičem osvojovaného dítěte (srov. ust. § 100 odst. 3 ZR). Poručník 

ustanovený dítěti soudem dle § 56 odst. 1 ZR je účastníkem řízení o osvojení jen 

v případě, kdy rodiče jsou zbaveni výkonu rodičovských práv a povinností, nebo jsou 

zbaveni způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu. Avšak dle slovenského 

zákona o rodině je k osvojení třeba souhlas poručníka také v případě, kdy rodiče 

zemřeli, nejsou známi, nebo nejsou schopni posoudit důsledky osvojení. Za dané situace 

tedy poručník není účastníkem řízení o osvojení, ale soudem musí být slyšen k tomu, 

zda uděluje souhlas k osvojení či nikoliv. Uvedené není žádoucí. V zájmu dítěte je, aby 

byl poručník účastníkem řízení o osvojení ve všech případech, kdy je k osvojení dítěte 

třeba jeho souhlasu. 

 Ve smyslu ust. § 181 odst. 1 o.s.p. účastníky řízení o osvojení jsou rodiče. Ve 

smyslu ust. § 181 odst. 2 o.s.p. rodiče nejsou účastníky řízení, pokud jsou zbaveni 

výkonu rodičovských práv a povinností, nebo jsou zbaveni způsobilosti k právním 

úkonům v plném rozsahu. Ve smyslu ust. § 181 odst. 3 o.s.p. rodiče nejsou účastníky 

řízení ani v případě, kdy k osvojení není třeba jejich souhlas podle § 102 odst. 1 ZR, 

nebo soud pravomocně rozhodl, že dítě je osvojitelné. Rozdíly od české právní úpravy 

jsou zřejmé. Předně na Slovensku je vždy účastníkem řízení rodič, který je omezen ve 

způsobilosti k právním úkonům. Tato úprava se však neshoduje ani se slovenským 

zákonem o rodině, podle kterého souhlas rodiče, jenž je omezen ve způsobilosti 

k právním úkonům, se sice vyžaduje, ale pouze pokud je způsobilý posoudit důsledky 

osvojení. Bylo by vhodné občanský soudní řád a zákon o rodině na Slovensku uvést do 

souladu a stanovit rodiče za účastníka řízení o osvojení pouze v případě, kdy je 

k osvojení třeba jeho souhlas. Další rozdíl spočívá v tom, že rodiče dítěte nejsou 

účastníky řízení nejen pokud dali souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým 
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osvojitelům, ale také pokud po zákonem stanovenou dobu neprojevovali o dítě skutečný 

zájem, resp.  neprojevili o dítě žádný zájem, přičemž existence nezájmu rodičů o dítě 

nemusí být potvrzena pravomocným rozhodnutím soudu. „Stačí, je-li hmotněprávní 

podmínka osvojení, tj. nezájem o dítě, splněna v době zahájení řízení o osvojení. 

Jestliže ale během řízení o osvojení začnou rodiče projevovat kvalifikovaný zájem 

o dítě, bude soud povinen od momentu zjištění této skutečnosti začít jednat s rodiči jako 

s účastníky řízení. Jiná je situace, jestliže v době zahájení řízení hmotněprávní 

podmínka (neprojevování kvalifikovaného zájmu) splněna nebude a k jejímu splnění 

dojde až během řízení o osvojení. V takovém případě budou rodiče, resp. jeden z nich 

účastníkem řízení o osvojení.“42 Současně chybí výslovná zmínka o tom, že účastníkem 

řízení o osvojení je také nezletilý rodič. Protože dle § 101 odst. 1 ZR je k osvojení třeba 

souhlas nezletilého rodiče, dovozuje se, že to, co bylo uvedeno o účastenství rodiče 

v řízení o osvojení, platí shodně také pro rodiče nezletilého. 

 Účastníky řízení musí soud v řízení o osvojení vždy vyslechnout. Soud v řízení 

o osvojení vyslechne také osvojované dítě, i když půjde o výslech, jehož 

prostřednictvím soud zjišťuje názor dítěte na zamýšlené osvojení (nikoliv o výslech 

dítěte k tomu, zda souhlasí s osvojením). Duplicitně, tj. jak v zákoně o rodině, tak 

v občanském soudním řádu, je soudu stanovena povinnost zjistit, zda se zdravotní stav 

osvojitele a osvojence nepříčí účelu osvojení, dále seznamovací (informační) povinnost 

a poučovací povinnost o účelu, obsahu a důsledcích osvojení. 

 Pokud jde o řízení o zrušení osvojení, slovenský občanský soudní řád pouze 

stanoví, že toto řízení lze zahájit jak na návrh (osvojence nebo osvojitele), tak i bez 

návrhu. 

 

11.3 Zákon č. 305/2005 Zb., o sociálně-právní ochraně dětí a o sociálním 

opatrovnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Ve spojitosti s vypracováním zákona o rodině č. 36/2005 Zb., ve znění pozdějších 

předpisů, který nabyl účinnosti dne 1.4.2005, na Slovensku vypracovali nový zákon 

o sociálně-právní ochraně dětí a o sociálním opatrovnictví č. 305/2005 Zb., jenž nabyl 

                                                 
42 Ficová, S. - Cirák, J. Účastníci řízení o osvojení ve slovenské právní úpravě. Právní rozhledy, 

2009, č 8, s. 282 a 283. 
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účinnosti dnem 1.9.2005. Z hlediska osvojení je tento zákon důležitý proto, že v §§ 33 

až 44 je upraveno zprostředkování osvojení. Srovnáme-li českou a slovenskou právní 

úpravu zprostředkování osvojení, shledáme podstatné rozdíly, např. v široké možnosti 

nestátních akreditovaných subjektů podílet se na zprostředkování osvojení, nebo v tom, 

že zprostředkování osvojení probíhá v jediné etapě. 

 Ihned v § 33 slovenského zákona SPO je upravena příprava dítěte, jemuž rodiče 

nezabezpečují, nebo nemohou zabezpečit péči, na náhradní rodinnou péči, což česká 

právní úprava vůbec nezná. Jde o povinnost poskytnout takovému dítěti sociální 

poradenství, informace o účincích náhradní rodinné péče a psychologickou péči, a to 

způsobem přiměřeným jeho věku a vyspělosti. Tato povinnost je předně uložena 

určenému orgánu sociálně-právní ochrany dětí a sociálního opatrovnictví (dále jen 

určený orgán),43 ale může ji splnit i akreditovaný subjekt, jenž má pověření k výkonu 

přípravy dítěte, nebo zařízení, ve kterém je dítě umístěno. 

 Zprostředkování osvojení na Slovensku spočívá: 1/ ve vedení přehledu dětí, jimž 

rodiče nezabezpečují, nebo nemohou zabezpečit péči, a proto jim je třeba 

zprostředkovat náhradní rodinnou péči, konkrétně osvojení (dále jen přehled dětí), 

2/ v evidenci žádostí žadatelů o zapsání do seznamu žadatelů o náhradní rodinnou péči 

(dále jen seznam žadatelů), 3/ v přípravě, posuzování a doporučení žadatelů, 

4/ v rozhodování o zapsání žadatelů do seznamu žadatelů, 5/ ve vedení seznamu 

žadatelů, 6/ v navázání osobního vztahu mezi dítětem a žadatelem. I když dojde ke 

zprostředkování osvojení, lze poskytnout nové rodině potřebnou pomoc a sociální 

poradenství, pokud ta s tím souhlasí. 

Přehled dětí vede určený orgán, v jehož obvodě má dítě obvyklý pobyt (§ 90 odst. 

4 písm. a) slovenského zákona SPO).44 Do tohoto přehledu dítě zapíše bezodkladně 

poté, co zabezpečí (ve spolupráci se zařízením, ve kterém je dítě umístěno, či 

s akreditovaným subjektem, který vykonal přípravu dítěte) spisovou dokumentaci dítěte. 

                                                 
43 Určeným orgánem sociálně-právní ochrany dětí a sociálního opatrovnictví (dále jen určený 

orgán) je úřad práce, sociálních věcí a rodiny se sídlem v krajském městě pro území kraje. Jde o Úřad 
práce, sociálních věcí a rodiny v Bratislavě, Trnavě, Trenčíně, Nitře, Žilině, Bánské Bystrici, Prešově 
a Košicích. 

44 Ve smyslu ust. § 2 slovenského zákona SPO má dítě obvyklý pobyt na území Slovenské 
republiky, pokud má na území Slovenské republiky trvalý pobyt, přechodný pobyt, povolení 
k přechodnému pobytu, povolení k trvalému pobytu, nebo má povolený tolerovaný pobyt dle zákona 
č. 48/2002 Zb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tato spisová dokumentace musí obsahovat náležitosti uvedené v § 34 slovenského 

zákona SPO. 

 Rovněž evidenci žádostí žadatelů o zapsání do evidence žadatelů vede určený 

orgán. Fyzická osoba, jež má zájem stát se osvojitelem, se obrátí na určený orgán 

(příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele dle § 90 odst. 2 slovenského zákona 

SPO ve spojení s § 7 odst. 2 zákona o správním řízení č. 71/1967 Zb., ve znění 

pozdějších předpisů) s žádostí o zapsání do seznamu žadatelů a přiloží požadované 

doklady jako přílohu. Náležitosti žádosti a náležitosti spisové dokumentace, jež určený 

orgán o žadateli také vede, jsou upraveny v § 35 slovenského zákona SPO. Žadatel má 

právo, aby mu byly poskytnuty všechny informace potřebné k podání řádné žádosti. 

 Žadatel je povinen absolvovat přípravu na náhradní rodinnou péči (s výjimkou 

žadatele, který je již osvojitelem). Avšak může si vybrat, zda ho připraví určený orgán, 

nebo akreditovaný subjekt. Obsah a rozsah takové přípravy je upraven v § 38 

slovenského zákona SPO. O přípravě žadatele se vypracuje závěrečná zpráva, jež se 

stane součástí jeho spisové dokumentace. 

 Určený orgán také rozhoduje o zapsání žadatele do seznamu žadatelů, a to dle 

§ 39 slovenského zákona SPO. Do seznamu žadatelů zapíše pouze fyzickou osobu 

způsobilou k právním úkonům v plném rozsahu, kterou posoudil jako způsobilou 

k výkonu náhradní rodinné péče. Toto posouzení určený orgán učiní na základě spisové 

dokumentace žadatele a dalších rozhodujících skutečností. Žadatel není způsobilý 

k výkonu náhradní rodinné péče, pokud byl odsouzen pro úmyslný trestný čin 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo pokud 

přiznal vinu za některý trestný čin hrubě narušující občanské soužití, proti rodině 

a mládeži, proti lidské důstojnosti, proti lidskosti a trestný čin ohrožování pohlavní 

nemocí nebo virem HIV. Od právní moci rozhodnutí o zařazení žadatele do seznamu 

žadatelů může být žadateli zprostředkováno navázání osobního vztahu s dítětem. 

 Postup při zprostředkování navázání osobního vztahu mezi dítětem a žadatelem je 

upraven v § 42 slovenského zákona SPO, přičemž tohoto postupu se mohou zúčastnit 

také nestátní subjekty. Stanoví se, že pokud určený orgán zjistí, že pro dítě z přehledu 

dětí nevede v seznamu žadatelů žádného vhodného žadatele, zapojí do procesu 

zprostředkování navázání osobního vztahu mezi dítětem a žadatelem akreditovaný 
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subjekt. Zapojený akreditovaný subjekt musí být pověřen k výkonu přípravy na 

náhradní rodinnou péči a ke zprostředkování navázání osobního vztahu mezi dítětem 

a osvojitelem a musí působit v obvodu určeného orgánu. Úkolem akreditovaného 

subjektu je také hledat (současně s určeným orgánem) vhodného žadatele zapsaného do 

seznamu žadatelů. Pokud ho najde, oznámí to určenému orgánu, aby společně 

zprostředkovali navázání osobního vztahu mezi dítětem a žadatelem. 

 Ve smyslu ust. § 43 odst. 1 slovenského zákona SPO má určený orgán dva týdny 

od zařazení dítěte do přehledu dětí, aby dítěti zprostředkoval navázání osobního vztahu 

s žadatelem. Jinak požádá ostatní určené orgány o zprostředkování navázání osobního 

vztahu mezi dítětem a žadatelem. Pokud požádaný určený orgán zjistí, že v seznamu 

žadatelů nevede žádného vhodného žadatele, zapojí do procesu zprostředkování 

navázání osobního vztahu mezi dítětem a žadatelem akreditovaný subjekt, jenž působí 

v jeho obvodě. Uvedená spolupráce mezi určenými orgány a akreditovanými subjekty je 

správná, neboť zvyšuje pravděpodobnost, že pro dítě bude na Slovensku nalezen 

vhodný žadatel, a to v přiměřeném čase. Ať už vhodného žadatele zapsaného do 

seznamu žadatelů nalezne akreditovaný subjekt, nebo požádaný určený orgán, oznámí 

se tato skutečnost určenému orgánu, jenž vede dítě ve svém přehledu dětí. Pokud s tím 

tento určený orgán souhlasí, může požádaný určený orgán zprostředkovat navázání 

osobního vztahu mezi dítětem a žadatelem. 

 

11.4 Mezistátní osvojení 

 

 Mezistátní osvojení na Slovensku je stejně jako mezinárodní osvojení v České 

republice rozděleno do dvou částí, které jsou následující: 1/ zprostředkování 

mezistátního osvojení a 2/ rozhodování o mezistátním osvojení.  

 Také na Slovensku o mezistátním osvojení rozhoduje soud. Při posouzení své 

pravomoci a toho, kterým právem se osvojení řídí, postupuje podle převzatého zákona 

č. 97/1963 Zb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších 

předpisů. Znění slovenského ZMPS se po několika novelizacích liší od toho českého. 

Provedené změny byly správné a zlepšily slovenskou právní úpravu mezistátního 

osvojení (český ZMPS tímto vývojem neprošel a zaostal).  
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 Slovenský ZMPS v § 26a stanoví, že svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů 

se řídí právem státu obvyklého pobytu dítěte. 

 Slovenský ZMPS § 41a odst. 1 rozšířil pravomoc slovenských soudů i na řízení 

o osvojení dítěte, které je slovenským občanem  a má na území Slovenské republiky 

obvyklý pobyt (bez ohledu na státní občanství nebo pobyt osvojitele). Odstavec 2 poté 

rozšířil pravomoc slovenských soudů také o řízení o osvojení dítěte, které má obvyklý 

pobyt v cizině na základě rozhodnutí slovenského soudu o svěření dítěte do péče 

budoucích osvojitelů – cizinců. Je správné, že osvojení jako významné rozhodnutí 

o osobním stavu dítěte, jež je občanem Slovenské republiky, bylo ponecháno 

v pravomoci slovenských soudů. 

 Slovenský ZMPS v § 67 odst. 1 výslovně stanoví, že cizí rozhodnutí ve věcech 

osvojení lze uznat jen zvláštním výrokem slovenského soudu, a to v řízení o návrhu na 

uznání cizího rozhodnutí dle § 68a a násl. slovenského ZMPS, což je lepší než české 

řešení. To ponechalo problematiku uznání cizích rozhodnutí ve věcech osvojení mlčky 

stranou. Slovenský ZMPS v § 68 odst. 2 dále stanoví, že i bez uznání má cizí rozhodnutí 

ve věcech osvojení stejné právní účinky jako rozhodnutí slovenského soudu, což je 

slovenská odezva na čl. 23 Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním 

osvojení č. 380/2001 Zb.45 

 Při zprostředkování mezistátního osvojení se na Slovensku postupuje podle § 44 

slovenského zákona SPO a Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním 

osvojení č. 380/2001 Zb. (dále jen Úmluva o osvojení), přičemž rozhodující postavení 

v tomto procesu má Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže (dále jen 

Centrum). V souladu s Úmluvou o osvojení určila Slovenská republika  Centrum za 

ústřední orgán pro výkon úkolů, které ukládá Úmluva o osvojení. Tyto úkoly Centrum 

plní, pokud je Slovenská republika státem původu (obvyklý pobyt dítěte je na území 

Slovenska), nebo přijímajícím státem (obvyklý pobyt dítěte je v cizině). Centrum je také 

ve smyslu čl. 23 orgánem příslušným k vydání potvrzení, že osvojení bylo provedeno 

v souladu s Úmluvou o osvojení. Mezistátní osvojení se uskuteční, pokud pro dítě 

nebyla nalezena vhodná náhradní rodina na Slovensku. Při mezistátním osvojení 

Centrum spolupracuje s ostatními ústředními orgány smluvních států Úmluvy 
                                                 

45 Podle čl. 23 osvojení, u kterého příslušný orgán státu, kde k němu došlo, potvrdil, že bylo 
provedeno v souladu s Úmluvou, bude zákonným postupem uznáno v ostatních smluvních státech.  
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o osvojení. Mezistátní osvojení, které nezprostředkuje Centrum, je nepřípustné. Občan 

Slovenské republiky, jenž má obvyklý pobyt v cizině, postupuje při zprostředkování 

osvojení  podle Úmluvy o osvojení a obrací se na ústřední orgán státu, ve kterém má 

obvyklý pobyt.   

 V souladu s Úmluvou o osvojení a slovenským zákonem SPO Centrum především 

plní úkoly ústředního orgánu státu původu. Za tím účelem spolupracuje se zahraničními 

ústředními orgány, domlouvá a sleduje dodržování administrativních postupů pro 

uskutečňování mezistátního osvojení, přijímá a posuzuje žádosti zahraničních žadatelů 

o mezistátní osvojení, vede evidenci žádostí a seznam zahraničních žadatelů 

o mezistátní osvojení, vede přehled dětí, kterým lze zprostředkovat mezistátní osvojení, 

posuzuje a zabezpečuje úplnost jejich spisové dokumentace, vybírá pro ně 

nejvhodnějšího zahraničního žadatele, organizuje ve spolupráci s určenými orgány 

a akreditovanými subjekty navázání osobního vztahu mezi dítětem a zahraničním 

žadatelem, opatřuje povolení k vycestování dítěte ze Slovenska, sleduje další vývoj 

dítěte v zahraničí a uděluje souhlas s osvojením dítěte. 

 Jak bylo výše uvedeno, mezistátní osvojení je určeno pro děti, jimž se nepodařilo 

najít vhodnou náhradní rodinu na Slovensku v přijatelné době. Z toho důvodu ve smyslu 

ust. § 44 slovenského zákona SPO má určený orgán povinnost pro dítě, které vede ve 

svém přehledu dětí, zprostředkovávat navázání osobního vztahu s žadatelem po dobu 

šesti měsíců. Pokud v této době zprostředkování nezajistí, je povinen předložit spisovou 

dokumentaci dítěte Centru, které pokračuje ve zprostředkování do zahraničí ihned poté, 

co dítě zapíše do svého přehledu dětí. Uvedené však nezbavuje určený orgán povinnosti 

nadále hledat pro dítě vhodného žadatele na Slovensku, třeba i ve spolupráci 

s akreditovanými subjekty. Náležitosti předkládané spisové dokumentace dítěte jsou 

upraveny v § 44 odst. 2 slovenského zákona SPO. 

Bylo již poznamenáno, že Centrum plní zejména úkoly ústředního orgánu státu 

původu, tedy hlavně zprostředkovává osvojení dětí do zahraničí. Postupuje přitom 

v souladu s Úmluvou o osvojení, a to následovně. V prvé řadě Centrum přijímá žádosti 

o osvojení dítěte s obvyklým pobytem na Slovensku. Žadatel, jenž má zájem osvojit dítě 

ze Slovenska, se obrátí s žádostí na ústřední orgán státu, ve kterém má svůj obvyklý 

pobyt (dále také přijímající stát). Pokud tento orgán potvrdí, že žadatel je způsobilý 
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a vhodný pro osvojení dítěte ze Slovenska, zašle do Centra žádost žadatele spolu 

s požadovanými listinami, které jsou přiloženy jako příloha, a dále vyplněný dotazník 

žadatele, jehož součástí je souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely 

zprostředkování mezistátního osvojení. 

 Po doručení žádosti Centrum žádost zapíše do své evidence žádostí žadatelů 

a následně ji posoudí z hlediska její úplnosti a popřípadě požádá příslušný ústřední 

orgán přijímajícího státu, aby ve lhůtě dvou měsíců od doručení žádosti ji doplnil 

o požadované přílohy. Pokud tak neučiní, Centrum neúplnou žádost vrátí a vyřadí ji 

z evidence žádostí žadatelů. 

 Pokud je žádost žadatele včetně požadovaných příloh úplná, Centrum zapíše 

žadatele do svého seznamu žadatelů o mezistátní osvojení.  

 Po zapsání do seznamu žadatelů je listinná dokumentace o žadateli předložena 

Komisi pro mezistátní osvojení (dále jen Komise) k odbornému posouzení. Komise je 

poradním orgánem ředitele Centra. Skládá se z pěti členů – odborníků, kteří posuzují 

žádost včetně dokumentace žadatele i spisovou dokumentaci dítěte. O každém zasedání 

Komise je vyhotoven protokol, jehož součástí je zápis o hlasování a návrh Komise. 

V návrhu jsou uvedeni žadatelé podle pořadí, v jakém byli pro dítě vybráni. Protokol 

i s návrhem je postoupen řediteli Centra ke schválení.  

 Po schválení návrhu je dítěti zprostředkováno navázání osobního vztahu 

s vybraným žadatelem ze zahraničí. Z toho důvodu Centrum zašle spisovou 

dokumentaci dítěte příslušnému ústřednímu orgánu přijímajícího státu, aby s ní 

seznámil konkrétního žadatele. Pokud má tento žadatel o dítě zájem, příslušný ústřední 

orgán přijímajícího státu zašle jeho souhlas spolu se svým souhlasem dle čl. 17 písm. c) 

Úmluvy o osvojení Centru. Zároveň Centrum tuto okolnost oznámí mimo jiné zařízení, 

ve kterém je dítě umístěno s tím, aby zahájilo přípravu dítěte na seznámení s žadatelem. 

Doba, kterou je žadatel povinen strávit s dítětem, časově předchází řízení o svěření 

dítěte do péče budoucích osvojitelů a trvá dva týdny, pokud jde o dítě do tří let věku, 

nebo tři týdny, pokud jde o dítě starší. 

 Protože zahraniční žadatel musí být v řízení o svěření dítěte do péče budoucích 

osvojitelů před slovenským soudem právně zastoupen, je povinen také Centru sdělit 

slovenského advokáta, kterého si zvolil. Centrum zašle zvolenému advokátovi 
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dokumentaci žadatele k vypracování návrhu na svěření dítěte do péče budoucích 

osvojitelů. Avšak advokát s Centrem spolupracuje nadále, především mu poskytuje 

informace o žadateli (jeho klientu), o průběhu řízení o preadopční péči a o vycestování 

dítěte ze země atp. Je také nápomocen žadateli při jeho příchodu na Slovensko. 

Především je však povinen žadateli včas poskytnout všechny právně významné 

informace o řízení o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo o případném 

řízení o osvojení. Tato povinnost advokáta nemůže být nahrazena informační povinností 

jiného subjektu, např. zařízení či tlumočníka atp.  

 Po svěření dítěte do preadopční péče soudem činí Centrum  potřebná opatření 

k tomu, aby dítě mohlo vycestovat ze Slovenska. Následně sleduje vývoj dítěte 

v zahraničí, a to prostřednictvím zpráv, které jsou mu pravidelně zasílány 

z přijímajícího státu. Po devíti měsících preadopční péče může ústřední orgán 

přijímajícího státu informovat Centrum, u kterého soudu (slovenského nebo 

zahraničního) byl podán návrh na osvojení dítěte. Případně příslušný ústřední orgán 

přijímajícího státu zašle do Centra pravomocné rozhodnutí o osvojení dítěte a potvrzení 

ve smyslu čl. 23 Úmluvy o osvojení. Tím je zprostředkování mezistátního osvojení na 

Slovensku skončeno. 

 

 

 

Závěr 

 

 Ve své práci jsem se pokusila rozebrat institut osvojení z hlediska platné právní 

úpravy i z hlediska zamýšlené právní úpravy obsažené v návrhu nového občanského 

zákoníku. Současně jsem pojednání doplnila o srovnání se slovenskou právní úpravou 

osvojení.  

 Práva dítěte vždy budou chráněna zákonem v nejvyšší míře, ale na okraji řešení 

problému by neměly zůstat otázky právního postavení jak biologických rodičů, tak 

i budoucích osvojitelů. Na tuto problematiku se snažila reagovat novela zákona o rodině 

č. 91/1998 Sb., v důsledku které právní úprava doznala významných změn. Na určité 

skutečnosti však nepamatovala a nadále existují sporné otázky, které je třeba dořešit. 

Řešení vyžaduje právní úpravu poměrů uvnitř rodiny, což má své meze. Právo nemůže 
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regulovat vzájemné vnitřní citové vztahy rodičů a dětí. Může jen předvídat, že citové 

pouto mezi dítětem a rodiči se nevytvoří, a proto musí vytvářet právní instituty, které 

zabezpečí řádnou péči o takové dítě. Právo se tedy snaží řešit složité otázky nejen 

právní, ale i morální povahy, přičemž nedostatky lze spatřovat především 

v následujících oblastech.  

 S ohledem na následky dlouhodobé ústavní výchovy, popsané v odborné literatuře 

Langmeierem a Matějčkem, je význam rodiny (vlastní i nevlastní) pro zdárný vývoj 

dítěte nezpochybnitelný. Dle mého názoru by dítě mělo vyrůstat především ve své 

biologické rodině a k odebrání dítěte z péče rodičů by mělo docházet pouze v případech, 

kdy se rodiče o dítě nechtějí starat nebo se o něj nestarají řádně (např. ohrožují ho na 

zdraví či životě). Za situace, kdy se rodiče nemohou o dítě řádně postarat z jiného 

důvodu (např. finanční tíseň, nevyhovující bydlení, alkoholizmus či jiné závislosti), by 

se měla  taková rodina podpořit odbornou spoluprací. Je nepochybně v  nejlepším zájmu 

dítěte snažit se o obnovení narušených funkcí rodiny při zachování dítěte v rodině a až 

následně umisťovat dítě do nové rodiny. Avšak sanace biologické rodiny dítěte není 

všude stejná a není příliš intenzivní ze strany orgánu sociálněprávní ochrany, a to 

s ohledem na množství případů, které je potřeba řešit, a na skutečnost, že není 

vypracována doporučená metodika na posouzení funkčnosti biologické rodiny dítěte. 

Sociální pracovníci nejsou na důkladnou sanaci rodiny dostatečně odborně připraveni 

s tím, že rodinu dítěte posuzuje jen jeden sociální pracovník, přitom v zájmu dítěte by 

jistě bylo širší posouzení funkčnosti biologické rodiny, a to alespoň dvěma sociálními 

pracovníky a psychologem, popřípadě dalšími odborníky – pediatrem nebo pedagogem. 

V této oblasti činnosti pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí je tedy dost co 

zlepšovat. 

 Hmotněprávní podmínky pro vznik osvojení stanovené v § 63 a násl. ZOR celkem 

dostatečně zajišťují, že k osvojení bude docházet v zájmu dítěte.  

 Je nepochybně v zájmu dítěte, aby do péče budoucích osvojitelů bylo svěřeno 

rozhodnutím soudu. Avšak ust. § 69 odst. 2 ZOR svěřuje rozhodnutí o preadopční péči 

správnímu orgánu. Toto ustanovení je v rozporu s čl. 32 odst. 4 věty druhé Listiny 

základních práv a svobod, dále s čl. 9 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte (Sdělení 

federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.) a také odporuje názoru 
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Ústavního soudu, vyjádřenému v nálezu ze dne 28.3.1995, sp.zn. PL. ÚS 20/94. O 

preadopční péči by měl rozhodovat soud. Pokud takové rozhodnutí činí správní orgán, 

nepochybně omezuje právo rodičů pečovat o dítě i právo dítěte na rodičovskou výchovu 

a péči dle čl. 32 odst. 4 věty první Listiny základních práv a svobod. Mám za to, že je 

namístě, aby zákonodárce uvedené ust. § 69 odst. 2 ZOR změnil a výslovně stanovil, že 

o svěření dítěte do preadopční péče rozhoduje soud. Soud by měl rozhodovat o svěření 

dítěte do preadopční péče i v případě, že dítě bylo budoucím osvojitelům předáno 

samotnými rodiči. Výhodu spatřuji v tom, že soud, resp. stát a orgány sociálně-právní 

ochrany dětí, budou mít lepší přehled o dětech, které žijí mimo svou vlastní rodinu. 

Z toho důvodu velmi kladně hodnotím, že nová právní úprava preadopční péče 

obsažená v návrhu nového občanského zákoníku, svěřuje rozhodování o preadopční 

péči soudu. 

 Jako problematická se stále jeví úprava odvolání souhlasu s osvojením, a to jak 

souhlasu ve vztahu k individuálně určenému osvojiteli (§ 67 ZOR), tak tzv. 

blanketovému souhlasu (§ 68a ZOR). Je správné, že Nejvyšší soud vyslovil názor, že 

souhlas s osvojením dle § 67 ZOR může být rodičem odvolán až do doby, než rozsudek 

o osvojení dítěte nabude právní moci. Žádoucí by bylo, kdyby to platilo také pro 

odvolání tzv. blanketového souhlasu dle § 68a ZOR. Lze si představit, že i po svěření 

dítěte do preadopční péče si rodič může své rozhodnutí dát dítě k adopci rozmyslet 

a začne usilovat o to, aby mu bylo dítě vráceno zpět. Biologicky i právně je stále 

rodičem se všemi právy a povinnosti. Avšak bylo-li rozhodnuto kladně o preadopční 

péči (orgánem sociálně-právní ochrany dětí) a dítě je na tomto podkladu předáno 

budoucímu osvojiteli, rodič tzv. blanketový souhlas již nemůže odvolat. Rodič sice 

může budoucí osvojitele požádat, aby mu dítě zase předali zpátky do péče, ale ti k tomu 

nejsou povinni. Další možnost pro rodiče – osamělou matku, jak získat dítě zpět do své 

péče,  je vyhledat muže, který k jejímu dítěti uzná otcovství dle § 52 ZOR. Protože otec 

k osvojení dítěte souhlas nedal, může žádat budoucí osvojitele o předání dítěte do jeho 

a matčiny péče. Za dané situace jsou k tomu budoucí osvojitelé povinni. Lze si také 

představit, že rodič usiluje o získání do své péče dítěte, které bylo budoucím 

osvojitelem vráceno do ústavního zařízení, odkud bylo budoucímu osvojiteli svěřeno do 

preadopční péče. Takové dítě je však nadále ve smyslu ust. § 19a odst. 1 písm. a) 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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dítětem vhodným k osvojení a příslušné orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou 

povinny zprostředkovat mu další osvojení. 

 Nemožnost odvolat tzv. blanketový souhlas s osvojením byla stanovena proto, aby 

poté, co dítě již začalo žít u budoucích osvojitelů, zvyklo si na ně a navázalo k nim 

určité citové vazby, nemohli rodiče své rozhodnutí dát dítě k adopci změnit. Mám však 

zato, že rodiči, který je ochoten a schopen se o dítě řádně starat, by nemělo být bráněno, 

aby tzv. blanketový souhlas s osvojením odvolal také poté, co je dítě umístěno na 

základě rozhodnutí do preadopční péče. Proto vítám novou právní úpravu odvolání 

souhlasu s osvojením, která je obsažena v návrhu nového občanského zákoníku. 

Výslovně se stanoví, že rodič má právo svůj souhlas s osvojením (jak ve vztahu 

k individuálně určenému osvojiteli, tak bez takového určení) odvolat do tří měsíců ode 

dne, kdy souhlas udělil. Současně se stanoví případy, kdy rodič může souhlas s osvojení 

odvolat také později. Předně jde o situaci, kdy osvojované dítě ještě nebylo předáno do 

péče budoucích osvojitelů např. proto, že budoucí osvojitelé s převzetím dítě otálí. Dále 

jde o případ, kdy osvojované dítě sice bylo předáno do péče budoucích osvojitelů, soud 

však v řízení zahájeném na návrh rodičů dospěl k závěru, že je v souladu se zájmy 

dítěte, aby bylo se svými rodiči. Z uvedeného je zřejmé, že nová právní úprava odvolání 

souhlasu s osvojení bere na vědomí nedostatky té současné a snaží se je řešit, což je 

dobře. 

 Osvojení jako akt, jímž osvojitel přijímá cizí dítě za své, má určité právní 

následky. Zákon o rodině v § 63 a násl. stanoví, že osvojení má především za následek 

změnu osobního stavu dítěte a rodičů, osvojitele a jeho příbuzných. Tyto statusové 

následky pak mají další dopady v právu soukromém i veřejném.  

 Dle mého názoru právní úpravu následků osvojení je třeba doplnit o ustanovení, 

jež uloží osvojitelům povinnost informovat dítě o skutečnosti osvojení. Ve smyslu 

ustanovení čl. 7 a 8 Úmluvy o právech dítěte (Sdělení federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.) má dítě mimo jiné právo znát své rodiče a právo na 

zachování své totožnosti. Aby dítě toto své právo znát rodiče, resp. svůj genetický 

původ, mohlo vůbec realizovat, např. tím, že po dosažení zletilosti nahlédne do knihy 

narození matriky, musí o skutečnosti osvojení vědět. Pro uložení takové povinnosti 

osvojitelům hovoří i poznatky psychologů o tom, že skutečnost osvojení by měla být 

dítěti sdělena co nejdříve (nejlépe ve třech letech, ještě uznáván je i předškolní věk). 
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Pravdě se vždycky nějak podaří uniknout a stane-li se tak v citlivém období vývoje 

dítěte (cca 12 let), nepříznivě to ovlivní jak vztah mezi osvojitelem a dítětem, tak 

vědomí vlastního já (identitu) dítěte. Proto vítám, že vládní návrh nového občanského 

zákoníku výslovně stanoví osvojitelům povinnost informovat osvojence o skutečnosti 

osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozději však při zahájení školní 

docházky. 

 Právní úprava následků osvojení by měla být také doplněna o ustanovení, jež by 

výjimečně dovolovalo uzavření manželství mezi osvojencem a osvojitelem nebo jeho 

příbuznými. S ohledem na skutečnost, že dotčené osoby nejsou navzájem pokrevně 

příbuzné, by se překážka manželství mezi osvojencem a osvojitelem nebo jeho 

příbuznými dle § 12 ZOR nemusela výjimečně uplatnit (např. osvojitel se zamiloval do 

osvojence a čeká s ním dítě). Návrh nového občanského zákoníku takové ustanovení 

opominul. Avšak pokud zavádí, resp. znovuzavádí, osvojení zletilého, lze si představit, 

že k takovým výjimečným situacím může docházet. Řešení ale nenabízí, což není dobře. 

 Právní úprava zprostředkování osvojení a zprostředkování osvojení ve vztahu 

k cizině je upravena v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, jenž nabyl účinnosti dnem 1.4.2000. Protože také v souvislosti se 

zprostředkováním osvojení může docházet k obchodování s dětmi (v tomto případě za 

účelem jejich osvojení), je správné činnost, resp. proces zprostředkování upravit 

zákonem. Rovněž je správné, že novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

č. 134/2006 Sb. s účinností od 1.6.2006 výslovně stanovila, že nikdo jiný než orgán 

sociálně-právní ochrany dětí nesmí provádět zprostředkování osvojení. Případné 

zprostředkování osvojení nestátními subjekty je tedy nedovoleným a nezákonným 

zprostředkováním. 

 Dle mého názoru by nestátní subjekty měly působit v těch oblastech sociálně-

právní ochrany dětí, ve kterých jsou aktivity neziskového sektoru nesporným 

obohacením celkové úrovně sociálně-právní ochrany dětí. Nestátní subjekty by se měly 

věnovat charitativním činnostem, pomáhat dětem či svobodným matkám v nouzi atp.  

 Avšak Fond ohrožených dětí (dále jen FOD) se netají tím, že zprostředkovává tzv. 

přímé osvojení. Jde o osvojení za situace, kdy budoucí osvojitelé pečují o konkrétní dítě 

proto, že jim ho svěřili sami rodiče (s úmyslem souhlasit s osvojením). Tzv. přímé 
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osvojení lze nazývat také osvojením „z náruče do náruče“, neboť zpravidla osamělá 

matka, jež se předem rozhodla dát své dítě do osvojení, předá novorozence prověřeným 

žadatelům o osvojení, které jí doporučil FOD. Ačkoliv FOD zúčastněným osobám 

pomáhá bezplatně, lze si představit, že bezdětný žadatel o osvojení svou vděčnost za 

dítě projeví FOD peněžitým darem. Tím vyvstala otázka, zda FOD neobchoduje 

s dětmi. Lze však nepochybně konstatovat, že zprostředkování tzv. přímého osvojení 

FOD je nedovoleným, nezákonným zprostředkováním. Současně je možno tuto činnost 

považovat za nemravnou, a to z důvodů rozvedených v části práce nazvané Působnost 

nestátních subjektů při zprostředkování osvojení. 

 Za dané situace se od současné právní úpravy očekává takové fungování, aby byl 

zajištěn mechanismus prověřování a kontroly nestátních subjektů, zda nezprostředkují 

žadatelům dítě k osvojení. Současně se očekává, že odhalení nezákonného 

zprostředkování bude mít za následek sankci, která nestátnímu subjektu způsobí 

citelnou újmu. Domnívám se, že v tomto směru má právní úprava zprostředkování 

osvojení dosud deficit, přičemž otázkou zůstává, zda by nezákonné zprostředkování 

osvojení nemělo být trestným činem. 

 Postup Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen Úřad) 

a zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, shledávám v souladu s Úmluvou 

o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 43/2000 Sb. m. s.). Dle Úřadu v současné době probíhá pouze 

zprostředkování osvojení dětí z České republiky do ciziny. Také z toho důvodu mám za 

to, že by se měla rozšířit pravomoc českých soudů na řízení o osvojení dítěte, které je 

občanem České republiky. Je nepochybně v zájmu dítěte, aby o jeho osvojení do ciziny 

rozhodoval soud státu, jehož je státním občanem. 

 Nová právní úprava osvojení obsažená ve vládním návrhu nového občanského 

zákoníku (dále jen  Návrh) se především snaží posílit ochranu dítěte a jeho zájmy při 

osvojení a posílit ochranu práv rodičů dítěte. Současně zavádí, resp. znovuzavádí, 

institut osvojení zletilé osoby. 

 Nová právní úprava osvojení je obsáhlá a příliš podrobná, což není špatně. Na 

řešený případ vždy dopadá konkrétní ustanovení, takže nikdy neaplikujeme všechna 
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ustanovení o osvojení současně, přičemž při interpretaci toho konkrétního ustanovení je 

podrobnost textu výhodou. Shodně lze hodnotit i skutečnost, že do textu jsou 

zapracovány závěry, ke kterým se dopracovala právní teorie nebo soudní praxe. 

 Návrh nově stanoví, že k osvojení není třeba souhlas rodiče, který zjevně nemá 

o dítě zájem. Nový pojem zjevný nezájem rodičů o dítě vymezuje za pomoci dalších 

pojmů, např. opravdový zájem, hrubé porušování povinností rodiče, přičemž se rozchází 

s dosavadním vymezením pojmu opravdový zájem (nerecipuje to, k čemu se 

dopracovala doktrína a judikatura a co je dnes obsaženo v zákoně o rodině). To není 

dobře, neboť to povede k odlišné interpretaci pojmu zjevný nezájem a k jeho odlišné 

aplikaci v praxi, a to alespoň v počátcích působení Návrhu. Zůstane tedy na soudech 

vyšších stupňů, aby obsahově neurčitý nový pojem vymezily. 

 Současně Návrh opouští tradiční pojetí zrušitelného a nezrušitelného osvojení, 

když v § 783 odst. 2 stanoví, že osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí 

o osvojení. To neplatí, je-li osvojení v rozporu se zákonem. Toto ustanovení bylo do 

Návrhu vtěleno při vypořádání připomínek ve snaze dosáhnout evropských standardů 

a Evropské úmluvy o osvojení dětí (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 132/2000 

Sb. m. s.) a Důvodová zpráva k Návrhu ho nebere v úvahu. Z toho důvodu při výkladu 

tohoto ustanovení nelze než vyjít z Evropské úmluvy o osvojení dětí a konstatovat, že 

dosavadní typ zrušitelného osvojení již nemůže vzniknout. Každé soudem vyslovené 

osvojení je možno zrušit z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele do tří 

let od rozhodnutí o osvojení. Po marném uplynutí této lhůty již osvojení zásadně zrušit 

nelze (výjimkou je osvojení, ke kterému došlo v rozporu se zákonem). Soudem 

vyslovené osvojení má tedy v podstatě charakter dosavadního osvojení nezrušitelného. 

 Kladně poté hodnotím, že Návrh výslovně stanoví výčet druhů osvojitelů a dále, 

že osvojení brání příbuzenství v přímé linii a sourozenecký vztah. Současně výslovně 

vyžaduje k osvojení osobní souhlas dítěte, a to alespoň dvanáctiletého. Chrání rodiče 

tím, že souhlas rodičů k osvojení je třeba vždy s výjimkou přesně stanovených případů. 

Bere v úvahu, že nezletilý rodič je nadále dítětem a poskytuje mu zvýšenou ochranu. 

Najisto staví z hlediska odvolání souhlasu k osvojení postavení rodičů. Velmi kladně 

hodnotím, že rozhodování o preadopční péči je svěřeno soudům a je prodloužena doba 

jejího trvání na dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že se mezi budoucím osvojitelem 
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a dítětem vytvořil takový poměr, jaký je smyslem a cílem osvojení, a to alespoň na šest 

měsíců. Krok správným směrem je omezení anonymity osvojení z pohledu dítěte. Je 

správné uložit osvojitelům povinnost dítě informovat o skutečnosti osvojení a umožnit 

dítěti seznámit se s obsahem spisu, který byl veden v řízení o jeho osvojení.  

 Přínosem je také zavedení institutu osvojení zletilé osoby. Návrh tím pamatuje na 

situace, které jinak než výslovným zákonným ustanovením řešit nelze. Tak tomu je 

především v případě osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého. Své 

opodstatnění v nové právní úpravě osvojení má i osvojení zletilého, které není 

osvojením nezletilého. Takové osvojení zletilého sleduje také majetkové zájmy 

osvojence, ale prospěšné je i pro osvojitele. Nabízí mu řešení životní situace, kterou 

Návrh označil za zvláštního zřetele hodnou (např. bezdětnost, nemoc, stáří nebo touha 

po duchovním dědici). 

 Až do zániku společného státu slovenská právní úprava osvojení prošla stejným 

legislativním vývojem jako česká. Od té doby prochází samostatným legislativním 

vývojem, ale detailně se inspiruje českou právní úpravou osvojení. Lze se však setkat 

s dílčími odlišnostmi, které jsou správné. Především na Slovensku o preadopční péči 

rozhoduje vždy soud, a to i v případě, kdy je dítě předáno budoucímu osvojiteli 

rodičem, což je v souladu s Úmluvou o právech dítěte č. 104/1991 Zb. a vede to 

k lepšímu přehledu o dětech vhodných k osvojení. 

 Dále na Slovensku došlo k prolomení anonymity osvojení z pohledu dítěte. 

Slovenská právní úprava osvojenci umožňuje dozvědět se od osvojitele informace, které 

má o jeho rodičích. Zvláštní jsou ustanovení o široké možnosti nestátních subjektů 

podílet se na zprostředkování osvojení, a to také tím, že pro konkrétní dítě vyhledají 

vhodného žadatele. Protože o svěření dítěte ze Slovenska do péče budoucích osvojitelů 

do zahraničí rozhoduje slovenský soud, je plně opodstatněn požadavek právního 

zastoupení advokátem. Zahraniční žadatelé jsou povinni zvolit si slovenského advokáta, 

který je bude v řízení zastupovat a včas jim poskytne všechny právně významné 

informace. Současně zvolený advokát informuje prostřednictvím Centra pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže o žadatelích, průběhu řízení o preadopční 

péči i o vycestování dítěte do zahraničí. 
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 Detailní inspirace českou právní úpravou však nebyla důsledná. Soudy na 

Slovensku nadále zjišťují zdravotní stav osvojence za účelem zhodnocení, zda se nepříčí 

účelu osvojení. Nestanoví se žádná lhůta, po jejímž uplynutí rodiče mohou dát tzv. 

blanketový souhlas s osvojením. Odklon lze pak spatřovat v tom, že souhlas k osvojení 

(jak ve vztahu k individuálně určenému osvojiteli, tak tzv. blanketový souhlas) je 

možno odvolat pouze do doby, než je dítě umístěno rozhodnutím soudu do preadopční 

péče. Vzhledem k tomu, že vztah rodič dítě zůstává zachován až do právní moci 

rozhodnutí o osvojení, včetně práva rodiče požadovat své dítě zpět, je slovenské řešení 

nesprávné. 

 Nesrovnalosti existují také v právní úpravě řízení o osvojení, např. účastenství 

poručníka, resp. rodiče omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, v řízení 

o osvojení.  

 Lze tedy uzavřít, že současná právní úprava osvojení některé sporné otázky neřeší 

nebo je řeší nedostatečně. Nová právní úprava osvojení obsažená v návrhu nového 

občanského zákoníku se snaží na tyto nedostatky reagovat a odstranit je. Pokud (vůbec) 

dojde k přijetí nového občanského zákoníku, tak současná právní úprava osvojení dozná 

podstatných změn. Slovenská právní úprava osvojení by se poté mohla novou českou 

právní úpravou inspirovat. 
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Souhrn 

 

Dítě má vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. 

Existují však děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. O takové 

děti je povinen postarat se stát. Formy péče státu o tyto děti jsou různé a jednou z nich 

je i osvojení. 

Osvojením se rozumí přijetí cizího dítěte za vlastní. Osvojení je ideální formou 

náhradní rodinné péče o dítě, neboť jím vzniká mezi osvojencem a osvojitelem takový 

vztah, jaký je mezi rodiči a dětmi. Současně je osvojení významným rozhodnutím 

o osobním stavu dítěte,  neboť dítěti vzhledem k biologickému rodiči právní vztahy 

zanikají a nové  mu vznikají vzhledem k osvojiteli. Tyto statusové následky pak mají 

další dopady v právu soukromém i veřejném. O osvojení rozhoduje soud. Zákon stanoví 

podmínky, jejichž splnění je předpokladem pro vyslovení osvojení soudem. Jde 

o takové okolnosti a právní skutečnosti, bez nichž by osvojení nemohlo plnit svoji 

funkci. Základní hmotněprávní podmínkou osvojení je souhlas rodiče dítěte 
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s osvojením. Protože osvojení je mezním zásahem do rodičovských práv a povinností, 

právní úprava musí zajistit, aby bylo možno souhlas s osvojením udělit platně, dále že 

bude stanovena doba, po jejímž uplynutí mohou rodiče souhlas udělit, a současně 

podmínky, za kterých lze souhlas odvolat. Jinak nelze zabezpečit, že k osvojení bude 

docházet v zájmu dítěte, jemuž má být zabezpečeno řádné rodinné prostředí. 

Od současné, ale i budoucí právní úpravy osvojení se očekává ochrana dítěte 

a jeho zájmů a ochrana práv rodičů. V zájmu dítěte nepochybně je, aby bylo se svými 

rodiči. Osvojení by proto mělo být vyhrazeno pro případy, kdy dítě od svých rodičů již 

zcela zřejmě nemůže nic očekávat, zejména od nich nemůže očekávat řádnou péči. 
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Summary 

The adoption in the light of the recent legislative development in the Czech and Slovak 

Republics 

 

A child should be brought up in a family environment, in the atmosphere of 

happiness, love and understanding. However, there are children, who cannot grow in 

their own families, from all sorts of reasons. The government is obliged to look after 

them. There exist various forms of governmental custody and one of them is an 

adoption. 

The adoption is the process whereby a person assumes a parenting to acquire 

a child who is not kin. The adoption is an ideal form of the substitute family care, as the 

same relationship as between parents and children, is developed between the foster child 

and foster parents. Currently, the adoption represents the important judicial decision 

about the personal status of the child, as the previous legal relationship towards 

biological parent is terminated and the new one, towards the foster parents, is 
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established. These status consequences have subsequent impact in both private and 

public law. The court decides on adoptions. The legislative act states the conditions and 

their performance allow the court to declare the adoption. Without these circumstances 

and legal realities, the adoption could not perform its function. The basic substantive 

legal condition of any adoption is the child’s parent’s agreement with the adoption. As 

the adoption is the marginal interference with parental rights and duties, the legal 

regulations have to provide the valid consent to adoption. The exact deadline is 

scheduled and when it elapses, the parents may consent, along with the conditions to 

revoke their consent. Otherwise it is not possible to provide the adoption in the interest 

of a child, who should be provided a suitable family environment. 

It is expected from the contemporary and future legal regulations to protect a child 

and its interest rather than the parental rights´ protection. Undoubtedly, it is on behalf of 

a child to be with its parents. The adoption should be restricted for the cases, when 

a child cannot expect anything from its parents, particularly a proper custody.   

 

Key words: adoption, child, parents  

 


