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Resumé

Práce se zabývá osvojením se zaměřením na právní postavení rodičů dítěte při 

jeho osvojení. Jejím cílem je upozornit na aktuální problémy, které vyplývají nejen z 

neúplnosti a nejednoznačnosti právní úpravy, ale i z její aplikace v praxi. Při zpracování 

jednotlivých témat jsem vycházela z odborných publikací a komentářů k zákonům, 

které jsem srovnávala s aktuálními články ve vybraných odborných periodikách a se 

současnou judikaturou, která však v této oblasti není příliš bohatá. Praktickou stránku 

jsem konzultovala s JUDr. Zárasovou – pracovnicí Oddělení sociálně právní ochrany 

dětí Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Práce se skládá z úvodu, pěti na sebe navazujících kapitol a závěru. První kapitola

vymezuje základní pojmy, které jsou v práci často používány a jejichž definice mnohdy 

není zcela jednoznačná - dítě, rodiče dítěte a rodina. Dále se kapitola věnuje pojmu 

náhradní rodinné péče a představuje některé její formy, které zákon v České republice 

nabízí. Pro ilustraci je na tomto místě uvedeno i několik mezinárodních či meziročních 

srovnání. 

Druhá kapitola se již podrobněji zabývá samotným osvojením. Vysvětluje jeho 

podstatu a objasňuje podmínky, které zákon pro jeho úspěšný průběh vyžaduje – se

zaměřením na osobu žadatele a budoucího osvojence. Pozornost je věnována i osvojení 

dítěte jako společného manželi se zamyšlením nad otázkou osvojení dítěte 

registrovanými partnery a páry stejného pohlaví vůbec. Dále zde jsou představeny obě 

varianty osvojení – a to osvojení prvního stupně, označované také jako zrušitelné, a 

osvojení druhého stupně, označované jako nezrušitelné, a s tím související možnost 

přeměny prvního typu na druhý. 

Právnímu postavení rodiče dítěte je, jakožto hlavnímu tématu práce, věnována 

kapitola třetí. Její první část se definuje adresný souhlas s osvojením, podmínky jeho 

udělení a možnost odvolání. Samostatně je řešeno udělení souhlasu nezletilým rodičem. 

Druhá část kapitoly popisuje situace, kdy souhlas k osvojení potřeba není, nebo kdy je 

udělován tzv. blanketový souhlas – bez vztahu ke konkrétní osobě osvojitele. I zde se 

zamýšlím nad postavením nezletilých rodičů, které zdaleka není jednoznačné a 



způsobuje nemalé problémy v praxi. Závěr kapitoly je věnován souhlasu opatrovníka, 

souhlasu dítěte a nutnosti udělení souhlasu při přeměně osvojení. 

Čtvrtá kapitola informuje o procesní stránce osvojení, přičemž hlavní důraz je 

kladen na postavení rodičů dítěte v jednotlivých řízeních – v řízení o určení, zda je třeba 

souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, a ve vlastním řízení o osvojení. 

Závěrečná kapitola se zabývá problematikou utajených porodu a tzv. babyboxů. 

Jedná se o velmi aktuální téma, které je předmětem bouřlivých diskuzí mezi laickou i 

odbornou veřejností, a to jak z hledisek právních, tak z hledisek společenských a 

etických. Domnívám se, že tato témata s právním postavením rodičů velmi úzce souvisí. 

Právní řád tyto instituty spíše toleruje, než upravuje a nenabízí uspokojivou odpověď 

ani na otázku, kdo jsou vlastně rodiče dítěte, natož, aby upravoval jejich právní 

postavení. 

Práce nabízí pohled na současnou právní úpravu osvojení, její aktuální otázky a 

nástin možností jejich řešení. Největším problémem se zdají být nedůsledně provedené 

novely některých právních předpisů, na které navazují předpisy další, již však 

nenovelizované. Nejlepším řešením by dle mého názoru byla zcela nová právní úprava, 

která by předpisy sjednotila, a tím eliminovala popisované rozpory. 
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