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Úvod 

Rodina je tím nejpřirozenějším prostředím, do kterého se člověk rodí a ve kterém 

vyrůstá. Poskytuje dítěti zázemí, v němž si vytváří první citové vazby, a které mu 

přináší pocit lásky a bezpečí. V prvních letech života dítě nejvíce ovlivňují rodiče, ve 

kterých spatřuje svůj vzor, napodobuje je a přejímá jejich zvyky. Jejich vztah by měl 

být budován na vzájemném porozumění, respektu a důvěře. 

Ne všechny děti však mají to štěstí, aby mohly vyrůstat v harmonickém a 

fungujícím rodinném prostředí. Pak přichází ke slovu tzv. náhradní rodinná péče, která 

v sobě skrývá dva základní modely: péči ústavní a náhradní rodinnou péči, do které 

řadíme i osvojení. 

Právě osvojení je institutem, který dítěti dokáže chybějící rodinu v mnoha 

ohledech nahradit. První zmínky jsou doloženy již z období antického Říma. Ve svých 

počátcích však adopce sledovaly převážně majetkové zájmy osvojitele. Postupně se ale 

vyvinuly až do podoby, kterou známe dnes, kdy jsou na první místo postaveny zájmy 

dítěte. Dojde-li k osvojení ve velmi útlém věku, je osvojitelská rodina první, kterou dítě 

pozná. To mu umožní vytvořit si k osvojitelům stejnou citovou vazbu, jakou by si 

vytvořilo k vlastním rodičům. Ani osvojení ve vyšším věku dítěte však není neúčelné, 

protože jeho osobnost se stále vyvíjí. Adoptivní rodinu sice nepřijme plně za svou, ale 

stále v ní vidí vzor rodinného prostředí, které by v péči ústavní nemělo možnost poznat. 

Osobně jsem se s problematikou osvojení poprvé blíže setkala během své stáže na 

Obvodním soudě pro Prahu 5. Zaujala mě především tím, že ji upravuje nejen právo 

soukromé, ale i veřejné. Můžeme na ni nahlížet z mnoha úhlů pohledu, a to s důrazem 

na právní postavení dítěte, osvojitele, státu nebo s důrazem na právní postavení rodičů 

dítěte, které je tím, na nějž se ve své práci zaměřím.

Pojem rodičů by bylo třeba nejprve dostatečně určitě definovat. Jedná se o velmi 

důležitou otázku, protože bez toho aniž bychom znali totožnost rodiče, nemůžeme určit 

jeho právní postavení v řízení o osvojení nezletilého. Vzhledem k obsáhlosti tématu 

určování rodičovství bych však ráda matku a otce dítěte vymezila pouze stručně a v této 

souvislosti poukázala na nejaktuálnější problémy.
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Hlavním cílem práce je upozornit na sporné otázky v rámci právního postavení 

rodičů dítěte při jeho osvojení. Některé vyvstávají přímo ze zákona, některé vytváří 

praxe tam, kde se zákon zdá být poměrně jednoznačný. K jejich objasnění se pokusím

čerpat poznatky z judikatury, odborných článků a publikací a srovnám je se současnou 

praxí. Zároveň se pokusím nastínit a odůvodnit mnou preferovaná řešení.

Poslední kapitolu práce bych ráda věnovala otázce tzv. „utajených porodů“ a 

babyboxů. Historie těchto institutů sahá do temného středověku, kdy byli novorozenci 

odkládáni přede dveřmi kostelů či klášterů. Matky, které je nemohly nebo nechtěly 

vychovávat, se takto vzdávaly svého rodičovského práva. V některých 

christianizovaných rozvojových zemích se tato možnost odložení dítěte udržela dodnes, 

jejím hlavním negativem však je absence poskytnutí lékařské péče jak novorozenému 

dítěti, tak jeho matce. Ve vyspělých státech je proto snaha nabídnou matkám možnost, 

jak odložit dítě tak, aby mu mohla být poskytnuta okamžitá pomoc. V této kapitole bych 

se ráda zaměřila na dva již výše zmíněné instituty, které známe u nás – tedy utajené 

porody a babyboxy, a věnovala se zejména na otázce statutu dítěte a jeho rodiče 

v souvislosti s možností jeho následného osvojení. 

Otázky týkající se osvojení dítěte a právního postavení rodičů při tomto osvojení 

jsou velice citlivým tématem, a proto je nutné ke každému posuzovanému případu 

přistupovat individuálně. Nesprávná rozhodnutí soudů či sociálních pracovnic by totiž

mohla vést k trvalým následkům v psychice nejen osvojovaného dítěte, ale i jeho 

biologických rodičů. I když v rámci této problematiky nelze zcela odhlédnout od této 

„lidské“ stránky věci, snažím se k tématu přistupovat racionálně a soustředím se na 

znění a provázanost jednotlivých ustanovení zákona a jejich následnou aplikaci v praxi. 

Text této práce odpovídá právnímu stavu ke dni 1. dubna 2011. 
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1. Představení základních pojmů

Abychom se mohli věnovat vlastnímu tématu osvojení, je nutné nejprve vymezit 

základní pojmy, se kterými se budeme dále setkávat. První tři – dítě, rodina a rodiče 

dítěte používáme všichni pravděpodobně denně. Každý o nich máme trochu jinou 

představu, a jak si ukážeme, ani zákon mnohdy neposkytuje spolehlivou a univerzální 

definici. Dále se v této kapitole zaměřím na pojem náhradní rodinné péče, představím 

její nejběžnější formy a nabídnu několik srovnání. 

1.1. Dítě

„Prvním vdechem vstupuje dítě do života jako nový jedinec, který však není 

natolik samostatný, aby bez pomoci cizí živ býti mohl.“1 Těmito slovy začíná pojednání 

o dítěti v Ottově slovníku naučném. Masarykův slovník v něm spatřuje „člověka

mužského nebo ženského pohlaví od narození asi do 10 roků (nejvýše do 12-14 roků).“2

V právnickém slovníku3 žádné vymezení nenajdeme, protože náš právní řád, ač s tímto 

pojmem na mnoha místech pracuje, univerzální definici nenabízí. Musíme proto 

vycházet z vymezení zletilosti v občanském zákoníku. Zletilosti se obecně nabývá 

dosažením osmnáctého roku věku. Již počátkem dne svých 18. narozenin dosahuje 

člověk plné způsobilosti k právním úkonům. Před tímto dnem je možné nabýt zletilosti 

pouze uzavřením manželství.4 Odlišně definuje pojem dítěte trestní zákoník, který ve 

svém § 126 říká, že „Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon

nestanoví jinak.“ V praxi to znamená, že ani předčasné nabytí zletilosti podle práva 

občanského nemá žádný význam pro právo trestní a na osobu je stále pohlíženo jako na 

dítě, popřípadě na mladistvého, a plně trestně odpovědnou se stává skutečně až 

dovršením osmnáctého roku věku.5

                                                
1 Ottův slovník naučný. VII díl, Dánsko – Dřevec. Olomouc: Paseka/ Argo, 1997. str. 620
2 Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl II. D - G. Praha: 
Československý Kompas, 1926. str. 282. 
3 Např. HENDRYCH, D. et al: Právnický slovník, 3., podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009. str. 145
4 ŠVESTKA, J.; SPÁČIL, J.; ŠKÁROVÁ, M.; et al.: Občanský zákoník I: Komentář. 2. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2009. str. 109 
5 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P.; el. al.: Trestní právo hmotné I. – Obecná část, 6. 
přepracované vydání. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2010. str. 204

http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=onrf6mjzgyyv6mjuga&conversationId=1149906
http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=onrf6mjzgyyv6mjuga&conversationId=1149906
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Pokud se podíváme do oblasti mezinárodních předpisů, jimiž je Česká republika 

vázána, nemůžeme opominout Úmluvu o právech dítěte. Dítě je definováno hned 

v článku 1: „Pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 

osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti 

dosaženo dříve.“6

Zatím jsme si odpověděli pouze na otázku, kdy člověk přestává být dítětem. Ale 

kdy se jím stává? Odpověď musíme hledat opět v Občanském zákoníku a to v § 7, který 

říká, že „Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto 

způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé“. Spodní hranici věku (budoucího) 

osvojence a otázce nascitura se budu více věnovat dále. 

1.2. Rodiče dítěte

Pod pojmem rodiče rozumíme otce a matku dítěte. Na téma rodičovství a určování 

rodičovství by bylo možné napsat samostatnou práci, proto zde uvedu pouze zákonné 

vymezení a stručně poukážu na nejaktuálnější problémy.

Za matku náš právní řád považuje ženu, která dítě porodila.7 Zákonné vymezení je 

nutné (jak ostatně uvádí i důvodová zpráva k této novele) zejména kvůli dnes již velmi 

rozšířenému umělému oplodnění, kdy vajíčka poskytuje povětšinou anonymní dárkyně

a dítě tak nenese genetický kód rodičky. Případné spory o mateřství tudíž nemohou být 

řešeny pouhým testem DNA, ale je nutné prokázat, která žena dítě skutečně porodila. 

V zahraničí přestává být neobvyklou situace, kdy je uzavřena smlouva s matkou 

„hostitelkou“, do jejíž dělohy je implantováno embryo zpravidla nesoucí genetický kód 

alespoň jedné osoby z „objednatelského“ páru. Tato „hostitelka“ dítě odnosí a porodí, 

avšak po porodu dítě „objednatelskému“ páru odevzdá (tzv. surogační mateřství). Je to 

situace opačná než v případě umělého oplodnění, protože dítě bude vychovávat žena, 

která poskytla vajíčka – nikoli rodička, jak vyžaduje naše úprava. Pokud by se metoda 

                                                
6 Úmluva o právech dítěte. Sdělení MZV č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte. Část I, 
článek I
7 § 50a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
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náhradní matky měla začít ve větší míře uplatňovat u nás, bylo by nezbytné výše 

uvedené ustanovení změnit.8

Při určování otcovství dítěte hovoříme o tzv. třech domněnkách otcovství, které 

svědčí (v uvedeném pořadí) manželovi matky, muži, jehož otcovství bylo založeno 

souhlasným prohlášením rodičů a muži, jehož otcovství bylo určeno soudem.

Podrobnou úpravu nalezneme v § 51 a násl. Zákona o rodině. Na tomto místě bych ráda 

upozornila na změnu provedenou Nálezem Ústavního soudu vyhlášenou pod číslem 

244/2010 Sb., kterým se s účinností od 31. prosince 2011 ruší § 57 odst. 1 ZoR. Ten 

umožňuje soudně popřít otcovství manželovi matky pouze do šesti měsíců ode dne, kdy 

se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě. Na problematičnost tohoto ustanovení 

upozorňovala odborná veřejnost již dlouhou dobu, proto se nejednalo o nijak 

překvapivý, ale naopak o logický a dlouho očekávaný krok. Ústavní soud rozhodl, že 

„neshledal protiústavnost v samotné existenci lhůty, nýbrž ve vyloučení možnosti právně 

relevantním způsobem zpochybnit právní otcovství. Pokud obecné soudy budou 

rozhodovat o předmětné žalobě, budou muset při svém rozhodování nejen posoudit 

otázku otcovství, nýbrž i otázku dotčených práv a chráněných zájmů. Až do doby, než 

zákonodárce nově rozhodne o vymezení lhůty pro popření otcovství, to tedy znamená 

rovněž posoudit, zda žaloba s ohledem na časový prostor od zjištění relevantních 

skutečností pro zpochybnění otcovství obstojí z hlediska přiměřenosti zásahu do práv a 

chráněných zájmů jiných osob.“ Jedná se především o „zájem dítěte, který podle čl. 3 

odst. 1 Úmluvy o právech dítěte musí být předním hlediskem pro rozhodování orgánů 

veřejné moci, přičemž však má dítě na základě čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte 

rovněž právo znát své biologické rodiče. Relevanci z hlediska posouzení ale nelze upřít 

ani zájmu biologického otce, jenž není v postavení právního otce a o toto postavení 

usiluje, ani zájmu právního otce, jenž zase není otcem biologickým a sám brojí proti 

svému právnímu otcovství. Šetřit je rovněž třeba právo na ochranu soukromého a 

rodinného života matky dítěte...“9

                                                
8 Této problematice se blíže věnuje např. MELICHAROVÁ, D.: Určení a popření mateřství, problematika 
surogačního mateřství. In Zdravotnictví a právo 7-8/2000, str. 24 n., nebo STARÁ. I.: Právní a etická 
otázka pronájmu dělohy. Právo a rodina 4/2010, str. 19 n.
9 Nález Ústavního soudu nález Pl. ÚS 15/09 ze dne 8. července 2010, publikovaný jako Zákon 
č. 244/2010 Sb. 
více se tímto tématem zabývala LUŽNÁ, R.: Nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje § 57 odst. 1 
zákona o rodině. Právo a rodina 9/2010, str. 1 n.
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1.3. Rodina 

Existuje mnoho různých definic rodiny. Podíváme-li se opět do Ottova slovníku 

naučného, nalezneme: „Rodina v té formě, jak jest u vzdělaných národův dnes nejvíce 

rozšířena, jest svazek dvojice rodičův a jejich svobodných (neženatých a nevdaných 

dětí). Jest to tzv. rodina individuální čili monogamická.“10 Podle sociologické definice

je rodinou skupina osob navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím nebo 

srovnatelným právním vztahem, nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za 

výchovu dětí. Můžeme rozlišovat několik variant uspořádání. Základní rodinu tvoří muž 

a žena a jejich děti, rozšířená většinou zahrnuje prarodiče, tety, strýce a bratrance. Další

uváděné modely bývají například polygamní rodina či neúplná rodina s jedním 

rodičem.11

V mezinárodních úmluvách je rodina často označována za „přirozenou a základní 

jednotkou společnosti, která má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu.“12

Úmluva o právech dítěte ve své preambuli o rodině hovoří jako „o základní jednotce 

společnosti a přirozeném prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, 

která musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku 

plnit svou úlohu ve společnosti, uznávajíce že v zájmu plného a harmonického rozvoje 

osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a 

porozumění.“13

Definici pojmu rodiny bychom však v uvedených úmluvách i v našem současném 

právním řádu hledali marně. Určité vymezení nabízel Všeobecný zákoník občanský 

z roku 1811, který ji pojímal jako „vztah mezi prarodiči a všemi jejich potomky“.14 Ani 

toto vymezení nebylo nijak přesvědčivé, protože neříkalo, jaké všechny potomky má na 

mysli. Ustanovení, o které se můžeme opřít ve snaze zachytit pojem rodiny, najdeme v 

§ 116 Občanského zákoníku, který vymezuje osoby blízké. Říká, že „osobou blízkou je 

                                                
10 Ottův slovník naučný. XXI. díl, R (Ř) - Rozkoš. Olomouc: Paseka/ Argo, 2000. str. 877
11 Wikipedia : the free encyclopedia [online], dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/, Heslo: Rodina 
[cit. 2010-11-18], dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
12 Všeobecná deklarace lidských práv, článek 16, odst. 3; Mezinárodní pakt o občanských a politických 
právech, článek 23, odst. 1
13 Úmluva o právech dítěte. Sdělení MZV č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte. část I, 
článek I
14 Všeobecný zákoník občanský, vydán jako Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. str. dne 1. června 1811, 
účinnosti nabyl 1. ledna 1812

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Man%C5%BEelstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adopce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polygamie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polygamie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ne%C3%BApln%C3%A1_rodina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ne%C3%BApln%C3%A1_rodina&action=edit&redlink=1
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příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; 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.“ I zde výklad pojmu 

členů rodiny zůstal ponechán právním teoretikům a praxi soudů. A právě soudci se 

přiklání k širšímu pojetí rodiny a zahrnují do ní nejen manžele, rodiče a děti, ale i další 

příbuzné v řadě přímé a sourozence, protože usuzují, že právě tyto osoby si jsou 

vzájemně nejbližší.15

Absence vymezení pojmu rodiny je dána pravděpodobně tím, že se nejedná o 

subjekt právních vztahů. Sám právní řád však s tímto termínem velmi často pracuje, a

proto se domnívám, že by jeho konkretizace byla na místě. 

1.4. Náhradní péče

Zákon o rodině v § 1 odst. 2 říká, že základním účelem manželství je založení 

rodiny a řádná výchova dětí. Co ale nastane, když rodina z jakéhokoli důvodu není tím, 

kdo se o řádnou výchovu dětí stará? Ke slovu přichází tzv. náhradní péče. Pod tímto 

souslovím se skrývají dva výrazně odlišné modely výchovy dítěte. Prvním z nich je 

náhradní rodinná péče, druhým péče ústavní.

1.4.1. Ústavní péče 

Ústavní výchova je nejzávažnějším zásahem do života dítěte, protože představuje 

jeho úplné odnětí z rodinného prostředí. Ať již je nařizována z důvodu, že dítě zůstalo 

osamoceno (například po smrti rodičů), nebo je odnímáno, měla by být vždy až poslední 

možností. Zákon soudu výslovně ukládá povinnosti zkoumat, zda výchovu nelze zajistit 

náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc. Soud je zároveň povinen ústavní výchovu zrušit, jakmile se naskytne některá 

z výše uvedených možností. Dále musí jednou za 6 měsíců zkoumat, zda důvody pro 

nařízení tohoto opatření stále trvají. Ústavní výchova může trvat nejdéle do té doby, než 

                                                
15 ŠVESTKA, J.; SPÁČIL, J.; ŠKÁROVÁ, M.; et al.: Občanský zákoník I: Komentář. 2. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2009. str. 634
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dítě dosáhne zletilosti – tedy do dovršení 18ti let věku. Výjimečně ji soud může 

prodloužit až o jeden rok.16

Níže uvádím tabulky srovnání počtů dětí v ústavní péči ve vybraných 

východoevropských zemích a zemích bývalého Sovětského svazu. Tabulka obsahuje 

údaje z let 1990, 2000 a posledních třech let rozpřed rokem 2008, který je zatím 

posledním dostupným. Data jsem převzala z databáze TransMONEE zpracované 

výzkumným centrem Innocenti Research Centre, které je součástí mezinárodní 

organizace UNICEF17 (dále také TransMONEE 2010 DATABASE).

V první tabulce je znázorněn počet dětí v ústavní péči na 100.000 obyvatel ve 

věku 0-17 let. Vycházela jsem z komparace dvaceti sedmi států východní Evropy a 

zemí bývalého Sovětského svazu. Pro srovnání jsem vybrala země s nejnižším a 

nejvyšším podílem dětí v ústavní péči, mezi nimiž je i Česká republika, a dále země 

nám blízké - Slovensko a Polsko. Na špičce tabulky se umístila Albánie, kde bylo v roce 

2008 v ústavní péči 122,8 z 100.000 dětí – tedy pouhá desetina procenta. Z meziročního 

srovnání je však vidět, že tento podíl dětí v ústavní péči v Albánii prudce roste.

Nemůžeme zjednodušeně říci, že nízký poměr dětí v ústavní péči v Albánii je jevem

pozitivním. V zemi dosud je totiž velmi málo sirotčinců a děti tak často končí na ulici, u 

příbuzných či dokonce u cizích lidí. Nynější růst je způsoben i tím, že v posledních 

letech do této země začala směřovat humanitární pomoc, která zajistila mimo jiné právě 

výstavbu sirotčinců, do kterých mohly být umístěny opuštěné děti. Obdobný trend jsme 

až do roku 2007 mohli sledovat – i v Makedonii, kde však v roce 2008 došlo k mírnému 

poklesu. 

                                                
16 PLECITÝ, V.; SKŘEJPEK, M. et. al.: Základy rodinného práva. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 
str. 83 n. 
17 Databáze TransMONEE 2008, zpracovaná výzkumným centrem Innocenti Research Centre spadající 
pod UNICEF [online] TransMONEE 2010 DATABASE, released in May 2010 [cit. 2011-01-03], 
dostupné z WWW: http://www.transmonee.org/downloads/EN/2010/Tables_TransMONEE%202010.xls 
(dále jen TransMONEE 2010 DATABASE [online])
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Horší situace než v České republice je pouze v Litvě a Kazachstánu. Podíl dětí 

v ústavní péči u nás výrazně překračuje 1%, což je důvodem časté kritiky naší země ze 

stran mezinárodních organizací. Z meziročního srovnání je však patrné, že podíl dětí 

v ústavní péči se u nás v posledních letech mírně snižuje. 

Podíl dětí v ústavní péči (na 100 000 obyvatel ve věku 0 - 17 let)
1990 2000 2006 2007 2008

1. Albánie - 61,6 93,1 104,4 122,8
2. Makedonie 252,4 176,3 182,1 184,4 178,3
13. Slovensko 536,8 701,1 665,2 660,0 -
15. Polsko 572,7 654,9 725,7 707,3 704,5
25. Česká republika 704,4 1 108,5 1 296,6 1 262,4 1 261,3
26. Litva 1 709,8 1 347,1 1 491,1 1 443,7 1 446,0
27. Kazachstán - 1 353,4 1 716,7 1 714,2 1 707,5

Zdroj: TransMONEE 2010 DATABASE

Druhou tabulku uvádím vzhledem k různé lidnatosti srovnávaných zemí pouze 

pro ilustraci absolutních čísel. I z ní je ovšem patrné, že ve většině zemí se počet dětí v 

ústavní péči snižuje. Nevýraznost tohoto poklesu v České republice je dána zejména 

vyšší natalitou v posledních letech. 

Počty dětí v ústavní péči (ke konci roku, v tisících)
1990 2000 2006 2007 2008

Albánie - 0,7 0,9 1,0 1,1
Makedonie 1,3 1,0 0,9 0,9 0,8
Slovensko 8,6 9,1 7,4 7,1 7,1
Polsko 64,8 61,1 55,6 53,0 51,8
Česká republika 19,2 22,9 24,2 23,5 23,4
Litva 17,0 11,5 10,4 9,7 9,5
Kazachstán - 67,2 79,0 79,0 79,5

Zdroj: TransMONEE 2010 DATABASE

1.4.2. Svěření do výchovy jiné fyzické osoby a pěstounská péče 

Svěření do výchovy jiné fyzické osoby a pěstounská péče jsou instituty, které 

k sobě mají velmi blízko. Oba zajišťují dítěti osobní péči a tím ho ušetří péče ústavní

v situaci, kdy se o něj nemohou postarat vlastní rodiče, ale z jakéhokoli důvodu není 

možné ani osvojení. Nedochází zde ke statusové změně a často bývají soudem ukládány 

pouze na přechodnou dobu. Pro jejich uložení je rozhodujícím zájem dítěte, jehož názor 

– pokud je ho schopno formulovat – by měl soud zjistit. Osoba, jíž se dítě svěřuje, musí 

poskytovat záruku řádné výchovy a musí s převzetím péče souhlasit. 
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Pokud dochází ke svěření dítěte do péče jiné osoby podle § 45 ZoR, jedná se 

nejčastěji o příbuzného nebo jinou osobu, která je dítěti známá. Dítě tak zůstává 

v prostředí, které zná. Vyživovací povinnost rodičů v tomto případě trvá, rodičovská 

zodpovědnost je však soudním rozhodnutím omezena. Osoba o dítě pečuje a vychovává 

ho. Další práva a povinnosti jsou vymezeny soudním rozhodnutím.

Pěstounská péče může být buď trvalá, nebo na přechodnou dobu. Dítě je svěřeno

žadateli o zprostředkování této péče. Je často jediným možným řešením pro určité 

skupiny dětí, pro které se těžko hledají osvojitelé. Jedná se zejména o starší děti, 

skupiny sourozenců nebo děti s fyzickým či mentálním postižením. Trvalá péče, bývá 

často ukládána i tam, kde by jinak byly splněny zákonné podmínky pro osvojení, avšak 

jedná se o příbuzné nezletilého dítěte. Nejvyšší soud totiž osvojení mezi blízkými 

příbuznými – zejména mezi prarodiči a vnuky - nepřipouští. Argumentuje zejména tím, 

že „by nebylo ani k prospěchu dítěte, kdyby v důsledku osvojení mělo dojít k záměně již 

existujících příbuzenských vztahů, jak je tomu především v případě, kdyby se prarodiče 

dítěte stali jeho rodiči.“ Dále soud uvádí: „nepřípustné je osvojení vnučky babičkou, 

neboť nezletilá osvojenka by tak nabyla postavení dcery vlastní babičky a sestry vlastní 

matky. Tím by došlo k založení poměru, který je v rozporu s rodinným poměrem mezi 

osvojitelkou a osvojenkou a její matkou.“18 Pěstoun o dítě pečuje a vychovává ho, 

zastupovat ho však může jen v běžných záležitostech. Za tuto péči mu náleží odměna, a 

pokud jsou splněny podmínky, má nárok i na peněžitou pomoc v mateřství. Rodičům 

dítěte zpravidla zůstávají všechna práva a povinnosti, trvá i vyživovací povinnost.

Dalším institutem je institut poručníka. Jeho hlavním úkolem je zastupovat dítě a 

spravovat jeho majetek namísto rodičů. Není však vyloučen ani výkon osobní péče, i 

když se nejedná se o příliš rozšířený jev.19 Pokud poručník o dítě fyzicky pečuje, náleží 

mu stejná odměna (popř. peněžitá pomoc v mateřství) jako pěstounovi. Rodiče mají 

vyživovací povinnost, rodičovská zodpovědnost je pozastavena nebo zrušena.

                                                
18 Rozsudek Nejvyššího soudu Sp. zn. 30 Cdo 2787/2006 ze dne 7. 12. 2006
19 PLECITÝ, V.; SKŘEJPEK, M. et. al.: Základy rodinného práva. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 
s 81 - 86
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Vnímání institutu pěstounské péče se v jednotlivých zemích může výrazně lišit a 

uváděné statistiky nejsou jednotné v tom, že pro některé země uvádějí počty dětí ve 

skutečné pěstounské péči a pro některé země zahrnují i počty dětí v péči jiné osoby než 

rodiče. Proto se domnívám, že je vhodnější na tomto místě uvést tabulku vývoje počtu 

dětí svěřených do pěstounské péče v České republice. Data jsou uvedena pro rok 1985 a 

pro roky 1989 – 2009. Jak si můžeme všimnout, ačkoli mezi jednotlivými roky dochází 

ke střídavým vzrůstům a poklesům počtu dětí do této péče svěřených, z dlouhodobého 

hlediska toto číslo narůstá. Myslím si, že je to jev jedině vítaný, protože v dětských 

domovech je mnoho neosvojitelných dětí, které by mohly být vhodnými kandidáty pro 

svěření do pěstounské péče. Jsem toho názoru, že zásadní překážkou je malá publicita a 

s tím související nízké povědomí lidí o tom, co pěstounská péče vlastně je. 

Zdroj: MPSV: Vývoj počtu dětí svěřených do pěstounské péče v letech 1985, 1989
20

1.4.3. Osvojení 

Osvojení je ze všech institutů náhradní péče největším zásahem do vztahu dítěte 

k jeho biologickým rodičům. Zákon o rodině pojem jako takový opět nevymezuje. 

Jedná se o výchovu dítěte v „nové“ fungující a harmonické rodině (kdyby tomu mělo 

                                                
20 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online], dostupné z WWW: http://www.mpsv.cz/. Vývoj počtu 
dětí svěřených do pěstounské péče v letech 1985, 1989 [cit. 2011-03-23], dostupné z WWW: 
2009http://www.mpsv.cz/files/clanky/9358/Brozura.pdf (dále jen MPSV: Vývoj počtu dětí svěřených do 
pěstounské péče v letech 1985, 1989) 
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být jinak, soud by osvojení nepovolil), na druhou stranu v případě nezrušitelného 

osvojení zcela a nezvratně zanikají původní rodinné vazby. Soud proto musí dobře 

zvážit, zda má skutečně všechny potřebné podklady, aby mohl rozhodnout. Protože 

právě osvojení je tématem mé práce, budu se mu věnovat podrobněji v následující 

kapitole a na tomto místě opět pouze uvedu tabulku (zpracovanou stejným postupem 

jako výše) srovnání počtů osvojovaných dětí ve vybraných východoevropských zemích

a zemích bývalého Sovětského svazu. Zdrojem je i zde TransMONEE 2010 

DATABASE 21 a pro srovnání uvádím roky 1990, 2000 a poslední tři roky do roku 

2008, který je zatím posledním zveřejněným. 

V první tabulce je zobrazen počet osvojených dětí na 100.000 obyvatel. Bohužel 

nejsou dostupná srovnání všech osvojení, proto nabízím pouze srovnání podílů

osvojených dětí do tří let. Nejnižší podíl osvojených dětí je v Albánii. Je to dáno tím, že 

Albánie je zemí s vysokým počtem osob vyznávajících islám (až 70% obyvatel země) a 

jak zmiňuje v jedné ze svých publikací Radvanová: „muslimské právní kultuře je tento 

institut neznámý.“22 Povšimněme si, že se zároveň jedná o zemi s nejnižším procentem 

dětí v ústavní péči. Sirotci jsou často v těchto zemích vychováváni příbuznými či jinými 

lidmi, aniž je tento stav jakkoli úředně potvrzen či evidován. Na druhém konci tabulky 

najdeme země jako Kazachstán, Bulharsko či Rusko. Česká republika je v tomto 

srovnání na 11. místě, což vzhledem k naší ekonomické vyspělosti není příliš lichotivá 

pozice. 

Podíl osvojených dětí (na 100 000 obyvatel ve věku 0 – 3 roky)
1990 2000 2006 2007 2008

1. Albánie - 30,6 21,6 31,0 21,7
3. Černá Hora - - 114,0 74,2 36,0
11. Česká republika 96,7 142,3 131,0 129,7 125,1
16. Polsko 157,4 156,3 192,7 182,8 -
17. Slovensko 122,4 176,8 274,1 193,5 -
25 Rusko 140,9 269,9 248,6 237,6 216,0
26. Bulharsko 577,9 791,8 331,8 282,7 234,5
27. Kazachstán *) - 498,8 329,5 340,0 293,1

Zdroj: TransMONEE 2010 DATABASE

                                                
21 TransMONEE 2010 DATABASE [online]
22 RADVANOVÁ, S.: Poznámky k problému „zprostředkování“ osvojení. In Sborník č. 45: Náhradní 
rodinná péče – představy a skutečnost. Kolokvium II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 2009. str. 59 n. 
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Ve druhé tabulce jsou pouze pro orientaci zobrazena absolutní čísla osvojovaných 

dětí ve srovnávaných zemích. Z nich je patrné, že ve všech ostatních srovnávaných 

státech dochází k poměrně dramatickému snížení počtu osvojovaných dětí, zatímco 

v České republice tento počet roste. I toto číslo je ovšem ovlivněno zvyšujícím se 

počtem obyvatel ČR a důležitý zůstává ukazatel podílu uvedený v první tabulce. 

Počet osvojených dětí v průběhu roku (včetně mezinárodních osvojení) 
1990 2000 2006 2007 2008

Albánie - 73 41 57 38
Černá Hora - - 36 23 11
Polsko 3 629 2 474 2 752 2 662 -
Slovensko 395 404 578 414 -
Česká republika 499 512 516 533 542
Rusko 12 828 13 683 14 431 14 066 13 170
Bulharsko 2 550 2 140 908 793 674
Kazachstán *) - 4 352 3 461 3 822 3 519

Zdroj: TransMONEE 2010 DATABASE
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2. Osvojení

2.1. Osvojení a jeho podstata

Osvojením rozumíme přijetí nezletilého cizího dítěte za vlastní. „Je to trvalé 

(stabilní) uspokojení základní potřeby dítěte vyrůstat v co nejpřirozenějším rodinném 

prostředí, byť půjde o prostředí náhradní, které nahrazuje biologickou rodinu.“23 Jedná 

se o nejideálnější institut, který v mnoha ohledech přesahuje pojem „náhradní péče o 

dítě“, často téměř dokonale nahrazuje prostředí pokrevní rodiny, vytváří dítěti nový 

domov a ve svých právních důsledcích plně nahrazuje biologický vztah rodiče a dítěte.

O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele a jedná se o rozhodnutí konstitutivní. 

Právní následky nastávají dnem, kdy rozhodnutí soudu o osvojení nabude právní moci. 

Mezi osvojencem a osvojitelem zakládá takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi a 

mezi osvojencem a příbuznými osvojitele vznikají další příbuzenské poměry. 

Osvojitelům vzniká rodičovská zodpovědnost při výchově dítěte – stejná, jako mají 

vlastní rodiče. Veškerá vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní 

rodinou zanikají.24

Osvojení má však ještě druhou rovinu, která je vlastně výjimkou z principu 

úplného osvojení, a to přijetí dítěte za vlastní manželem rodiče dítěte. Významný rozdíl 

oproti výše popsanému je v tom, že sice dochází k významné změně vztahů, pokud jde 

o druhého rodiče, dítě ovšem i nadále patří do rodiny jednoho z rodičů a nepřichází do 

zcela neznámého prostředí.25

                                                
23 FRINTA, O., MELICHAROVÁ, D.: Náhradní péče o dítě – právní rámec v obecných souvislostech. In: 
Sborník č. 39: Náhradní výchova dětí – možnosti a meze. Kolokvium I. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, Právnická fakulta, 2008. str. 26 n. 
24 HENDRYCH, D. et al: Právnický slovník, 3., podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 
str. 661 n. 
25 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. et. al.: Občanské právo hmotné - 1, 5. jubilejní aktualizované vydání. 
Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009. str. 109 n.

http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nrptembqg5pwc3s7gzpxg5dsl4zdcmi&conversationId=2158288
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2.2. Podmínky osvojení 

2.2.1. Osoba žadatele 

Protože cílem osvojení je nahradit dítěti fungující rodinné prostředí, stanovuje 

zákon poměrně přísné podmínky, které je nutné splnit, aby k osvojení mohlo dojít. 

Základní hmotně-právní podmínkou uvedenou v § 64 odst. 1 ZoR je, že osvojiteli 

se mohou stát pouze fyzické osoby. To vyplývá již ze samotného principu osvojení, 

které nahrazuje rodinné vazby, a je nemožné označovat právnickou osobu za matku či 

otce. Jak stanoví druhá část věty, osvojení „musí být ku prospěchu dítěte i společnosti“.

Proto je osobě osvojitele v Zákoně o rodině i ve vlastním řízení o osvojení věnována 

značná pozornost, neboť hlavně na ní závisí, zda bude účel osvojení naplněn. 

Osvojitelem nemůže být osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům (§ 64 

odst. 2 ZoR). Osvojitel totiž nabývá rodičovskou zodpovědnost – tzn., bude dítě 

vychovávat, pečovat o něj, spravovat jeho jmění a zastupovat ho v právních vztazích. 

Tímto ustanovením jsou z pozice budoucích osvojitelů vyloučeny osoby nezletilé a 

osoby způsobilosti k právním úkonům zbavené. V důsledku zbavení způsobilosti 

k právním úkonům totiž rodič ztrácí i rodičovskou zodpovědnost, proto by v tomto 

případě osvojení pozbývalo smysl.26 Jak jsem již zmínila výše, osvojení brání i 

příbuzenský vztah mezi dítětem a budoucími osvojiteli a to zejména příbuzenský vztah 

v linii přímé a sourozenectví. 

Základem žádosti, kterou budoucí osvojitel podává, je „Dotazník pro žadatele o 

svěření dítěte do své péče“,27 kde v části A žadatelé individuálně vyplní své osobní 

údaje, údaje o vzdělání, zaměstnání, zájmech, zdravotním stavu, o svých rodičích, 

bytových a jiných majetkových poměrech, finanční situaci a údaje o dětech včetně toho, 

zda se jedná o děti vlastní či osvojené. Následuje část B, kde žadatelé společně (pokud 

je pouze jeden žadatel, tak sám za sebe) uvedou subjektivní důvody, pro které osvojení 

zvažují a reakci jejich nejbližšího okolí na toto rozhodnutí. Dále vyplní, jaké je jejich 

                                                
26 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.: České rodinné právo, 3., přepracované a doplněné vydání. 
Brno: Doplněk, Masarykova univerzita-Vydavatelství, 2006. str. 297 n. 
27Elektronická podatelna města Plzně [online], Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do péče [cit. 2010-
12-20], dostupné z WWW: 
http://e-podatelna.plzen.eu/forms/print/docs/Dotaznik_nahradni_rodinna_pece.doc
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očekávání ohledně věku dítěte, etnika a zdravotního stavu a jak dlouho jsou ochotni 

čekat na dítě podle jejich představ. Poslední částí dotazníku vyžaduje údaje o tom, kdo 

se o dítě bude převážně starat a kdo s jeho výchovou bude pomáhat. Údaje z části A 

žadatel zároveň prokáže přiložením dokumentů stanovených v § 21 odst. 5 ZoSPOD, 

které nadále tvoří základ spisové dokumentace o žadateli a které zároveň dokazují, že 

žadatel splňuje i další podmínky stanovené zákonem. 

Těmito podmínkami a dokumenty jsou: 

Státní občanství České republiky nebo trvalý pobyt, které se dokládají dokladem

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 upravujícího pobyt cizinců na území České republiky. 

Pouze osoby splňující tyto požadavky podávají žádost u obecního úřadu s rozšířenou 

působností.

Bezúhonnost, která je doložena opisem z evidence Rejstříku trestů vydaným podle 

zákona o Rejstříku trestů, který jeho vydání pro tento účel umožňuje. Opis je možno 

vydat pouze na žádost „orgánu“, proto o něj žádá přímo obecní úřad obce s rozšířenou 

působností a nikoli žadatel o osvojení. Na rozdíl od výpisu z rejstříku trestů jsou v něm 

patrná i již zahlazená odsouzení. To je důležité z důvodu zachování požadavku 

bezúhonnosti budoucích osvojitelů, který je vyjádřen v § 64 odst. 1 ZoR - osvojení má 

být ku prospěchu dítěte i společnosti. ZoSPOD však pamatuje i na další případy a 

stanoví, že „krajský úřad řízení o zařazení žadatele do evidence žadatelů 

o zprostředkování osvojení 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.“ (§ 22 odst. 5 ZoR) Tyto činy jsou totiž v přímém 

rozporu se zájmem dítěte. Zajímavé je, že přerušení řízení se nevztahuje pouze na 

podezření osoby žadatele, ale i na další osoby, které s ním tvoří společnou domácnost. 

Důvodem je, že na výchovu dítěte spolupůsobí a také se spolupodílejí na finanční 

situaci domácnosti a jejich možným budoucím odsouzením by mohlo dojít k významné 



17

změně mimo jiné v oblasti peněžních prostředků (v případě peněžitého trestu, popřípadě 

při vysokých nákladech na vlastní trestní řízení).28

Zdravotní stav osvojitele, doložený zprávou o zdravotním stavu předloženou 

žadatelem, kterou si žadatel obstará sám na vlastní náklady na základě vyšetření u svého 

lékaře, který zprávu následně vypracuje. Účelem tohoto vyšetření je zamezit osvojení 

v případě, kdy by jeho účel byl ohrožen zdravotním stavem žadatele – zejména, kdyby 

trpěl nevyléčitelnou nemocí s nejistou prognózou do budoucna. Dobrý zdravotní stav 

však není možné chápat absolutně. Osvojiteli se mohou stát i osoby dlouhodobě 

nemocné - samozřejmě pokud nebude ohroženo zdraví dítěte a smysl osvojení. Typicky 

se jedná o některé ischemické choroby srdeční, diabetes, astma apod. Někdy bude moci 

soud prohlásit za osvojitele i osoby invalidní. K takovýmto případům však bude nutné 

přistupovat individuálně a bude nezbytné posuzovat jednotlivé potencionální osvojence, 

zejména s ohledem na jejich věk a osvojitele s ohledem na jejich konkrétní motorické 

schopnosti, nebo možnosti pomoci s výchovou. Soud zjišťuje i zdravotní stav dítěte, 

zejména zda netrpí chronickými či nevyléčitelnými nemocemi, či jinými chorobami, 

které by mohly ohrozit jeho další tělesný i duševní vývoj. Zde tyto nemoci nevytvářejí 

překážku osvojení, ale soud je povinen se svými zjištěními osvojitele i zákonné 

zástupce osvojence seznámit.29 Vedle lékařského vyšetření vyžaduje ZoR v § 70 ještě 

další vyšetření – zejména psychologická, kterými je zjišťována osobnost osvojitelů, 

jejich dispozice pro osvojení a pro přijetí nového člena rodiny, ale i motivace, která je 

k osvojení vede. 

Přijatelná ekonomická a sociální situace žadatele, kterou žadatel prokáže 

vybranými údaji o ekonomických a sociálních poměrech, které obsahují zejména údaje o 

příjmech ze závislé činnosti a jiných výdělečných aktivitách žadatele. Zpravidla se 

jedná o potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů, opis daňového přiznání či jiná 

potvrzení o příjmech a majetku. Z těchto údajů musí být zřejmé, že žadatel je schopen 

finančně zajistit výchovu a výživu budoucího osvojence.

                                                
28 NOVOTNÁ, V., BURDOVÁ, E.: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - komentář, 3. aktualizované a 
doplněné vydání. Praha: Linde, 2007. str. 89-93
29 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.: České rodinné právo, 3., přepracované a doplněné vydání. 
Brno: Doplněk, Masarykova univerzita-Vydavatelství, 2006. str. 294-295 a 298
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Žadatel dále předkládá písemné vyjádření, pokud výslovně žádá výlučně osvojení 

z ciziny či pokud mu do doby stanovené zákonem nebude zprostředkováno osvojení 

v České republice a zda souhlasí se svým zařazením do evidence Úřadu pro 

zprostředkování osvojení dětí z ciziny. Dále písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-

právní ochrany zprostředkující osvojení je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro 

zprostředkování, zejména o tom, zda žadatel svým způsobem života zajistí pro dítě

vhodné výchovné prostředí a kdykoliv umožní zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných 

skutečností uvedených ve spisové dokumentaci. Tyto dokumenty totiž obsahují citlivé 

osobní údaje a i přesto, že je úřad vázán mlčenlivostí, je výslovný souhlas nezbytný.

Žadatel také podepisuje písemný souhlas se svojí účastí na přípravě fyzických 

osob k přijetí dítěte do rodiny. Přijetí cizího dítěte jako nového člena rodiny je 

psychicky velmi náročnou záležitostí, a proto je často nutná odborná pomoc a příprava, 

které zajišťuje krajský úřad. Dítě, jež do rodiny přichází, má často zcela jiné sociální 

návyky, je ovlivněné dřívějším životním stylem a osvojitel by měl být profesionálně 

připraven konflikty z těchto rozdílů vznikající řešit. Absolvování přípravy je velmi 

důležité také proto, že žadatel si mnohdy až v jejím průběhu uvědomí závažnost svého 

rozhodnutí a všechny jeho důsledky.

Další částí spisové dokumentace je stanovisko, které vypracuje obec s rozšířenou 

působností na základě všech výše uvedených dokumentů. Zevrubně je zde hodnocena 

osoba žadatele ze všech uvedených pohledů a je vytvořen závěr, zda rodina žadatele je 

schopná vytvořit dítěti vhodné rodinné prostředí.30

Žádost se doručuje obecnímu úřadu s rozšířenou působností podle trvalého 

bydliště žadatele a její podání je bezplatné. Žadatel si hradí pouze poplatky související 

s vydáním jednotlivých potvrzení a dokladů, popřípadě s pořízením jejich ověřených 

kopií. 

                                                
30 NOVOTNÁ, V., BURDOVÁ, E.: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - komentář, 3. aktualizované a 
doplněné vydání. Praha: Linde, 2007. str. 82-88

http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7n5rgky27onzg66ttnfzgk3tpovpxa5ltn5rg433toruq&conversationId=1703886
http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7n5rgky27onzg66ttnfzgk3tpovpxa5ltn5rg433toruq&conversationId=1703886
http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7n5rgky27onzg66ttnfzgk3tpovpxa5ltn5rg433toruq&conversationId=1703886
http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7n5rgky27onzg66ttnfzgk3tpovpxa5ltn5rg433toruq&conversationId=1703886
http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7n5rgky27onzg66ttnfzgk3tpovpxa5ltn5rg433toruq&conversationId=1703886
http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7n5rgky27onzg66ttnfzgk3tpovpxa5ltn5rg433toruq&conversationId=1703886
http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7n5rgky27onzg66ttnfzgk3tpovpxa5ltn5rg433toruq&conversationId=1703886
http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7n5rgky27onzg66ttnfzgk3tpovpxa5ltn5rg433toruq&conversationId=1703886
http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7n5rgky27onzg66ttnfzgk3tpovpxa5ltn5rg433toruq&conversationId=1703886
http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7n5rgky27onzg66ttnfzgk3tpovpxa5ltn5rg433toruq&conversationId=1703886
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2.2.2. Věk osvojence 

Jako hlavní účel osvojení je u nás spatřováno zajištění náhradní rodiny osobě, 

která se o sebe nemůže sama postarat z důvodu nízkého věku. Osvojit lze tedy pouze 

osobu nezletilou. Pojmu zletilost jsem se věnovala podrobněji výše, proto se zaměřím

pouze na spodní hranici.

Zákon neuvádí, že by bylo možné osvojit již nascitura. Zákonných důvodů, ze 

kterých dovozujeme nemožnost tohoto kroku, je hned několik. Na prvním místě je 

nutné znovu zmínit § 50a ZoR – tedy, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila. 

Pokud by mohlo dojít k osvojení nascitura ženou, musela by zakotvena výjimka 

z tohoto pravidla. Co se týče osvojení mužem, je nemožnost tohoto kroku dána 

především důvody etickými, ale můžeme ji odůvodnit také pomocí ustanovení týkající 

se uznání otcovství, kdy možnost uznat otcovství k dítěti počatému, avšak dosud 

nenarozenému (§ 53 ZoR), je v zákoně výslovně dána.31 U osvojení takovou zmínku 

nenajdeme. Jako praktickou překážku dále spatřuji skutečnost, že by zde nemohla být 

splněna podmínka tříměsíční preadopční péče (§ 69 ZoR). 

U nezrušitelného osvojení je další podmínkou, že nezletilé dítě musí být starší 

jednoho roku. (§ 75 ZoR) 

Podmínka nezletilosti osvojence byla v minulosti neúspěšně napadena u 

Ústavního soudu. Navrhovatel (Krajský soud v Brně) namítal rozpor ustanovení § 65 

odst. 2 ZoR s principem rovnosti občanů a domáhal se jeho zrušení. Ústavní soud 

judikoval, 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.“32

Ústavní soud však při rozhodování o této otázce zdaleka nebyl jednotný, o čemž 

svědčí odlišná stanoviska některých soudců. JUDr. V. K. ve svém odlišném stanovisku 

uvádí: „právní redukce institutu osvojení na osoby nezletilé je "eo ipso" rovněž 

                                                
31 HRUŠÁKOVÁ, M. el. al..: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009. str. 318 n. 
32 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/96 ze dne 5. listopadu 1996
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radikálním zásahem státu do osobního a rodinného života a jeho uspořádání ve vztahu k 

osobám zletilým.“ Neomezuje se však pouze na toto konstatování a ve svých 

myšlenkách zachází dále: „Logika osvojení musí proto být chápána opačně: úprava 

osvojení nezletilých není žádnou výsadou a žádným privilegiem, ale je naopak 

omezením možnosti osvojení, vazbou na splnění zvláštních podmínek a předpokladů a 

na součinnost státu. Tato omezení jsou opodstatněná věkem osvojence. Naproti tomu u 

osob zletilých lze logicky předpokládat, že podmínky osvojení mohou být volnější, než u

nezletilých dětí, protože jde o osoby, které jsou schopny právně jednat a rozpoznat své 

zájmy.“33

JUDr. V. P. staví své odlišné stanovisko na zcela rozdílných argumentech: 

„Skutečnost, že zákon samostatně neupravil osvojování nezletilých osob, rovněž nelze 

pokládat za zákaz. Zákon o rodině nikde neuvádí, že adopce zletilých je nepřípustná ani 

nepoužívá jiného výrazu, který by zákaz činil nepochybným. A tak i zde je nutno vyjít z 

Listiny základních práv a svobod, z jejího čl. 2 odst. 3, kde se uvádí, že každý může činit, 

co není zákonem zakázáno.“34 S tímto názorem však nesouhlasím a domnívám se, že 

JUDr. V. P. ve svém výkladu zašel značně nad rámec zákona, ze kterého zcela 

jednoznačně vyplývá, že počítá pouze s osvojením nezletilých. 

Na tomto místě bych ještě chtěla poznamenat, že návrh nového občanského 

zákoníku s osvojením zletilého počítá. Taxativně však stanoví podmínky, za kterých tak 

bude možné učinit. 

2.2.3. Věk osvojitele 

O věku osvojitele hovoří § 65 ZoR pouze v tom smyslu, že „mezi osvojitelem a 

osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl.“ Za kritériem přiměřenosti bychom měli 

spatřovat rozdíl, jaký je obvyklý mezi rodiči a dětmi. Proto by soud neměl vyhovět 

požadavkům třicetiletého muže na osvojení šestnáctileté dívky stejně, jako by neměl 

vyhovět žádosti padesátiletých manželů o osvojení novorozence, protože věkový rozdíl 

zde již více připomíná vztah k prarodičům. Oproti našim právním předpisům Evropská 

úmluva o osvojení dětí ve svém článku 7 odst. 1 stanoví podmínku, že „Dítě lze osvojit 

pouze v případě, že osvojitel dosáhl minimální věkové hranice předepsané pro tento 

                                                
33 Odlišné stanovisko JUDr. V. K. k nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 6/96 ze dne 19. listopadu 1996
34 Odlišné stanovisko JUDr. V. P. k nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 6/96 ze dne 26. listopadu 1996
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účel, přičemž mu nemá být méně než 21 let nebo více než 35 let.“ 35 Česká republika tuto 

úmluvu ratifikovala, avšak s výhradou právě článek 7 odst. 1 neuplatňovat. Důvodem je 

zejména skutečnost, že průměrný věk prvorodiček v ČR stále stoupá. V roce 1990 činil

22,5 roku, v roce 2002 již 25,6 let. V porovnání se západoevropskými zeměmi můžeme 

tyto údaje stále považovat za nízké. Například v Německu v roce 2000 dosáhl průměrný 

věk prvorodiček již 28,2 let ve Velké Británii dokonce 29,1 let.36 Pokud se žena v tomto 

věku pokouší poprvé otěhotnět, poté se rozhodne pro umělé oplodnění, které je taktéž 

neúspěšné a až následně podá žádost o osvojení, je vzhledem k délce celého procesu 

téměř nemožné podmínce Evropské Unie vyhovět. 

V praxi sociální pracovníci považují za nejvhodnější věkový rozdíl 25 až 35 let. 

Odchylky směrem nahoru i dolů ovšem nejsou žádnou výjimkou a vždy záleží na

posouzení konkrétního případu, jak dokládá i rozsudek Nejvyššího soudu SSR Sp. zn. 3 

Cz 120/83, ze dne 24. 02. 1984: „za celkom výnimočných okolností, keď osvojenie je 

inak dieťaťu na prospech, možno aj vekový rozdiel 16 rokov medzi osvojiteľom a 

osvojencom považovať ešte za primeraný.“37

2.2.4. Prospěch 

Jednou ze základních podmínek osvojení je také to, že musí být osvojenci ku 

prospěchu. Jedná se o tak podstatnou zásadu, že ji zákon o rodině uvádí dokonce na 

dvou místech. Jak už jsem zmínila výše, nalezneme ji v souvislosti s konkretizací osoby 

osvojitele v § 64 odst. 1: „Osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které zaručují 

způsobem svého života, že osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti“; a dále v 

§ 65 odst. 2, kde zákon říká, že „osvojit lze nezletilého, a to jen je-li mu osvojení ku 

prospěchu.“. Soud se nesmí omezit na konstatování, že přechod dítěte z ústavní 

výchovy do péče rodiny znamená vždy zlepšení jeho životní situace. Musí se seznámit 

                                                
35 Evropská úmluva o osvojení dětí. Sdělení MZV č. 132/2000 Sb. m. str. o přijetí Evropské úmluvy o 
osvojení dětí
36 Český statistický úřad [online] Obyvatelstvo: Mezinárodní srovnání - průměrný věk matek při narození 
1. dítěte [cit. 2011-02-05], dostupné z WWW: 
www2.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/engt/49004AE492/$File/0114.pdf
37 Rozsudek Nejvyššího soudu SSR Sp. zn. 3 Cz 120/83 ze dne 24. 02. 1984
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s osobou osvojitele i dítěte, posoudit jejich vzájemný vztah a až na tomto základě

rozhodnout, zda se o prospěch na straně dítěte – popř. společnosti – skutečně jedná.38

2.2.5. Preadopční péče

Osvojením dochází k životní změně nejen u osvojovaného nezletilého, ale také 

v rodině osvojitele. Dítě navazuje nové citové vazby a zvyká si na nové prostředí, 

přizpůsobuje se rytmu nové rodiny. Pokud je ještě malé, adaptuje se poměrně rychle a 

rodinu osvojitele brzy vnímá jako svoji. Oproti tomu osvojitelé jsou nuceni zcela změnit 

dosavadní způsob života a to zejména v případě, že se jedná o jejich první dítě. Jeho 

přítomnost přetváří a stanovuje denní rozvrh a výrazně ovlivňuje finanční situaci 

osvojitelů – a to nejen na přechodnou dobu. Proto je důležité, aby oběma stranám bylo 

umožněno zvyknout si na sebe a prověřit, zda jsou skutečně způsobilé vytvořit 

harmonickou rodinu. K tomu je zákonem (§ 69 ZoR) stanovena obligatorní, alespoň tři 

měsíce trvající preadopční péče, která musí bezprostředně předcházet rozhodnutí o 

osvojení, aby soud mohl utvořit jednoznačný závěr, že adopce splní zamýšlený účel. 

Z povahy věci je logická výjimka, která následuje v odst. 3 paragrafu 69 ZoR. Stanoví, 

že podmínka preadopční péče není vyžadována, pokud se pro osvojení dítěte rozhodne 

pěstoun, nebo jiná fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do výchovy, popřípadě 

poručník, jestliže mají dítě alespoň po tuto dobu (3 měsíce) ve své osobní péči.39

Do preadopční péče mohou dítě svěřit jeho vlastní rodiče, nebo se do ní může 

dostat faktickou cestou – tak, že se ho jiná fyzická osoba ujme. Tento stav ovšem nesmí 

být protiprávní. Častěji se tak ovšem stane rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí. To je ale v rozporu se zněním článku 32 Listiny základních práv a svobod, který 

říká, že “Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů 

odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“40 Zde však 

rozhoduje „pouze“ správní orgán. Ve svém rozhodnutí je omezen tím, že dítě může 

svěřit pouze osobě, která je uvedena v oznámení krajského úřadu nebo ministerstva 

podle § 24 odst. 3 nebo § 24a odst. 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí a nemůže 

                                                
38 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. et. al.: Občanské právo hmotné - 3, 5. jubilejní aktualizované vydání. 
Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009. str. 110 n. 
39 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.: České rodinné právo, 3., přepracované a doplněné vydání. 
Brno: Doplněk, Masarykova univerzita-Vydavatelství, 2006
40 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů, čl. 32, 
odst. 4. 
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tak rozhodnout o dítěti, na jehož osvojení podal návrh pozůstalý manžel rodiče dítěte 

nebo jehož rodiče dali souhlas s osvojením ve vztahu k určitým osvojitelům. Záměrem

úpravy je hlavně urychlit řízení o osvojení jako celek a nezatěžovat ho dalším soudním 

postupem, který by jistě přinesl nežádoucí průtahy. Ústavní soud se rozporem dosud 

nezabýval a tak zůstává otázkou, jak by tento nesoulad posoudil. 

Na tomto místě je v souvislosti s tématem práce nezbytné uvést, že i se svěřením 

do preadopční péče orgánem sociálně právní ochrany dětí musí souhlasit zákonný 

zástupce dítěte. Jedná se o významný zásah do rodičovské zodpovědnosti, a proto § 69 

odst. 2 ZoR odkazuje na obdobné užití ustanovení § 67 a § 68b ZoR, která hovoří o 

nutnosti souhlasu zákonného zástupce s osvojením. Protože se jedná se o aplikaci 

stejných ustanovení, bude podrobnější rozbor proveden v dalších kapitolách. 

Náklady na preadopční péči nese budoucí osvojitel. Pokud nakonec k osvojení 

nedojde, nemá nárok na jejich vrácení ani vůči osobě jinak povinné dítě vyživovat. 

2.2.6. Souhlas s osvojením 

Poslední podmínkou, která musí být splněna, je udělení souhlasu s osvojením

zákonným zástupcem dítěte, popřípadě opatrovníkem. Protože toto téma tvoří základ 

mé práce, budu se mu věnovat v následující kapitole. 

2.3. Osvojení manželi 

Zákon o rodině umožňuje, aby dítě bylo osvojeno buď jednou osobou, nebo jako 

společné dítě manželi. Jinou možnost osvojení dítěte jako společného zákon vylučuje. 

Tím se vrací k § 1 a podtrhuje účel manželství, který spatřuje v založení rodiny a 

výchově dětí. Domnívám se však, že vzhledem k úhrnné rozvodovosti, která dosahuje 

téměř hranice 50%,41 ani institut manželství nezaručí osvojovanému dítěti stabilnější 

prostředí, než kdyby ho osvojil pár druh – družka. 

Pokud dítě osvojuje svobodná osoba (ve smyslu manželského práva), z povahy 

věci nepotřebuje souhlas nikoho jiného. Pokud je tato osoba ve svazku manželském, 

potřebuje souhlas druhého manžela. Nutný je, i pokud spolu manželé dlouhodobě nežijí. 

                                                
41 Český statistický úřad [online], dostupné z WWW: ww2.czso.cz/. Rozvodovost: Úhrnná rozvodovost a 
průměrná délka trvání manželství při rozvodu [cit. 2011-03-30], dostupné z WWW: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost
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I tento druhý manžel je účastníkem řízení o osvojení (§ 183 odst. 3 OSŘ). S ohledem na 

absenci výjimky dovozuji, že tento postup je nezbytné aplikovat i v případě, že se jedná 

o tzv. nepravé osvojení – tzn. osvojení manželem rodiče dítěte. Souhlas je ryze osobním 

právem, proto zde není možné zastoupení ani nahrazení souhlasu. Žádná zvláštní forma 

není předepsána, proto můžeme říci, že k jeho platnosti postačí, pokud bude splňovat 

náležitosti podle § 37 a násl. ObčZ.42 Souhlas není třeba pouze ve dvou případech. První 

z nich nastane, pokud druhý manžel pozbyl způsobilost k právním úkonům. Tato 

skutečnost musí být podložena rozhodnutím soudu, kterým k omezení nebo k úplnému 

zbavení způsobilosti došlo. Druhou okolností je, pokud by opatření souhlasu bylo 

spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Jedná se zejména o případy, kdy je manžel 

neznámého pobytu v cizině. Z povahy věci vyplývá, že v těchto případech není druhý 

manžel ani účastníkem řízení. Pokud dítě osvojují manželé, jako své společné, podají 

vyplněné formuláře každý sám za sebe, s výjimkou části B Dotazníku pro žadatele o 

svěření dítěte do své péče,43 kterou vyplní společně. 

Jako diskriminační se mi jeví ustanovení zákona o registrovaném partnerství, 

který ve svém § 13 odst. 2 výslovně stanoví, že „trvající partnerství brání tomu, aby se 

některý z partnerů stal osvojitelem dítěte“. Ze znění totiž vyplývá, že je vyloučeno nejen 

osvojení cizího dítěte jako společného, ale i prosté osvojení jedním z partnerů nebo 

dokonce osvojení dítěte druhého partnera.44 Náš Ústavní soud se touto otázkou ještě 

nezabýval, ale velmi diskutovaným se stal rozsudek Velkého senátu Evropského soudu 

pro lidská práva ve věci E. B. v. Francie. Byla zde řešena otázka osvojení dítěte ženou, 

která sice nežila v registrovaném partnerství, ale žila ve stálém svazku s jinou ženou. Ve 

své žádosti uvedla pravdivě všechny okolnosti včetně toho, že je homosexuální 

orientace. Francouzské správní orgány sice shledaly, že byly splněny všechny 

podmínky pro osvojení, ale žádost přesto zamítly. Důvodem měla být pouze skutečnost, 

že žadatelka nebyla schopná zajistit budoucímu osvojenci otcovský vzor. Případ se 

dostal až před Evropský soud pro lidská práva. Stěžovatelka tvrdila, že neexistuje

                                                
42 HRUŠÁKOVÁ, M. el. al..: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009. str. 322
43 Elektronická podatelna města Plzně [online], Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do péče [cit. 2010-
12-20], dostupné z WWW: 
http://e-podatelna.plzen.eu/forms/print/docs/Dotaznik_nahradni_rodinna_pece.doc
44 HRUŠÁKOVÁ, M. el. al..: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009. str. 535 n. 
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empirický důkaz pro to, že by dítě skutečně potřebovalo jak mateřský, tak otcovský 

vzor. Kromě toho vytýkala vládě, že neprokázala, že ze stejných důvodů odmítá žádosti 

heterosexuálních žen, které žijí samy bez mužského partnera. Velký soud shledal, že 

zkoumání absence otcovského vzoru je sice legitimní, avšak v řízení o povolení adopce 

jednotlivcem není na tento aspekt kladen přílišný důraz. Rozhodl, že absence otce 

v daném případě může vést k svévolnému odmítnutí adopce a zakrývat pouze skutečný 

důvod, jímž je homosexualita žadatelky. Velký senát shledal, že byl porušen zákaz

diskriminace podle čl. 14 ve spojení s čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně základních práv 

a svobod, tj. s právem na respektování rodinného a soukromého života tím, že 

„francouzské orgány zacházely se stěžovatelkou odlišně z důvodu sexuální orientace, 

aniž dokázaly uvést přesvědčivé a pádné důvody, jež by ospravedlnily rozdíl v 

zacházení.“ 45 Podle mého názoru je pouze otázkou času, kdy dojde ke zrušení výše 

uvedeného ustanovení zákona o registrovaném partnerství, ať již ze strany Ústavního 

soudu či na popud mezinárodních soudních orgánů. 

2.4. Zrušitelné a nezrušitelné osvojení 

Náš právní řád rozlišuje dva stupně – typy – osvojení, a to osvojení I. stupně 

(zrušitelné) a osvojení II. stupně (nezrušitelné). 

2.4.1. Osvojení I. stupně 

Zrušitelné osvojení je často laickou veřejností chápáno jako pouhý a nutný 

mezistupeň k osvojení nezrušitelnému a někdy mu bývá přikládána podobná úloha jako 

preadopční péči. Je to však představa mylná. I když v praxi mezistupněm skutečně být 

může, nutností je pouze v případě dětí mladších jednoho roku, kde nezrušitelné osvojení 

není možné. Zákon zrušitelné osvojení nijak zvlášť nedefinuje, pouze stanoví podmínky 

pro jeho vznik.46 Do matriční knihy se zapíše, že proběhlo osvojení, jeho stupeň, kdo je 

osvojitelem, že dítěti bylo přiřazeno nové rodné číslo a další údaje jako např. datum 

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení. V rodném listě dítěte budou jako 

rodiče dítěte uváděni již jen osvojitelé. 
                                                
45 Rozsudek Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci E. B. v. Francie: ECHR 43546/02 
ze dne 22. ledna 2008, body 70 – 98. srov. BOUČKOVÁ, P.: E. B. v. Francie: Je odmítání adopce 
homosexuálním jednotlivcům diskriminační? Jurisprudence č. 2/2008, str. 46
46 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. et. al.: Občanské právo hmotné - 1, 5. jubilejní aktualizované vydání. 
Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009. str. 116 n. 
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Jak již název napovídá, toto osvojení je možné zrušit, avšak pouze z důležitých 

důvodů a na návrh osvojitele nebo osvojence. Je-li osvojenec nezletilý, musí být 

zastoupen opatrovníkem. Zákon nestanoví ani demonstrativní výčet skutečností, které 

můžeme chápat jako „důležitý důvod“. Je proto pouze na uvážení soudu, jak konkrétní 

situaci vyhodnotí. Pravděpodobně bude třeba prokázat, že osvojení neplní svůj účel –

tedy že osvojenec a osvojitel nefungují jako harmonická rodina, např. nevznikly zde 

citové vazby, na straně osvojitele se vyskytly vážné zdravotní potíže či duševní 

porucha, které mu znemožňují se o dítě řádně starat, došlo k hrubému zanedbávání 

povinností, nebo byl spáchán úmyslný trestný čin či zneužívání práv ze strany 

osvojence. Za důležitý důvod naopak nemůžeme automaticky považovat rozvod 

manželů. Právní následky zrušení osvojení nastávají dnem právní moci rozsudku a 

jedná se o rozsudek konstitutivní. Zanikají jím vztahy osvojence k osvojiteli, obnovují 

se vztahy k původní rodině, a dítě získává zpět původní příjmení (pokud k jeho změně

nedošlo v průběhu osvojení - např. sňatkem.47

2.4.2. Osvojení II. stupně 

Osvojení II. stupně je nezvratným rozhodnutím o svěření dítěte do péče osvojitelů 

bez možnosti jeho zrušení výše uvedeným postupem (případné podání opravných 

prostředků tím není dotčeno). Dítěti se (znovu – pokud předcházelo osvojení I. stupně) 

mění rodné číslo a je proveden záznam do matriční knihy. Vzhledem k této 

„definitivnosti“ jsou stanoveny přísnější předpoklady osvojení. Základní podmínkou 

nezrušitelného osvojení je, že osvojovaný nezletilý musí být starší jednoho roku. Tohoto 

věku dítě musí dosáhnout v době rozhodnutí soudu – žádost je tedy možné podat i dříve. 

Stejně tak je možné vzít dítě do preadopční péče, nebo – jak je v praxi velmi časté –

nejprve osvojit osvojením I. stupně a po dovršení jednoho roku věku typ osvojení 

dalším rozsudkem přeměnit. Jedním z důvodů pro stanovení minimální věkové hranice 

je zdravotní stav dítěte. Na základě lékařských zkoumání je právě jeden rok věku dítěte 

mezníkem, kdy se teprve mohou objevit některé tělesné či duševní choroby. 

                                                
47 HRUŠÁKOVÁ, M. el. al..: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009. str. 359 n. 
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Odstavec 2. § 74 ZoR věta první zní: „Takto mohou osvojit dítě pouze manželé, 

nebo jeden z manželů, který žije s některým z rodičů dítěte v manželství, anebo pozůstalý

manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte.“ Možnost osvojení dítěte manželem rodiče nebo 

pozůstalým manželem by měla být samozřejmostí a ani v praxi se nesetkáme s uměle 

vytvářenými překážkami ze strany úřadů či soudů. Jako problematická, či možná 

dokonce diskriminační se jeví nutnost osvojení dítěte manželi. Na základě 

sociologických poznatků je sice prokázáno, že dítěti více svědčí rodinné prostředí 

vytvářené oběma rodiči, než rodina neúplná, a že snaha zákonodárce upřednostnit 

manželské páry před jednotlivci není neúčelná. Otázkou však je, jak máme vykládat 

následující větu, která sice připouští, že „výjimečně může takto osvojit i osamělá osoba, 

jestliže jsou jinak předpoklady, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání.“ 

Z kontextu však vyplývá, že osvojení osamělou osobou je vnímáno jako okrajová 

varianta. Má být aplikována tak, že v okamžiku, kdy se pro dítě nenajde vhodný 

manželský pár, začne úřad vybírat vhodného osvojitele z řad osamělých osob – tedy 

chápe osamělé osoby jako další v pořadí za manželskými páry, nebo je nutné vykládat 

ustanovení tak, že nad úroveň osvojení osamělou osobou bude stavěna i ústavní 

výchova a osamělá osoba bude moci dítě osvojit opravdu pouze výjimečně? Sama bych 

se přikláněla k první z variant, avšak v praxi jsou na osamělé osoby kladeny velmi 

vysoké nároky, které nemohou splnit, a proto se mnohdy řadí mezi neúspěšné žadatele. 

Znovu na tomto místě musím konstatovat, že i tak zákonodárce upřednostňuje péči o 

dítě jedním rodičem před výchovou dvojicí registrovaných partnerů, kteří by mu – i 

vzhledem ke svým výdělečným a časovým možnostem – mohli mnohdy poskytnout 

lepší zázemí a věnovat mu více času. 48

2.5. Přeměna osvojení 

O přeměně osvojení hovoří Zákon o rodině v § 77. Jak jsem již zmínila výše, je 

možné přeměnit osvojení prvního stupně na osvojení stupně druhého. I při přeměně 

osvojení je nezbytné splnit všechny podmínky, které zákon stanoví pro nezrušitelné 

osvojení. Bezpředmětnou se zde z povahy věci stane snad jen preadopční péče. Zákon 

na tomto místě zdůrazňuje nutnost dvou základních předpokladů. První říká, že 

                                                
48 HRUŠÁKOVÁ, M. el. al..: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009. str. 365-368
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přeměnu typu osvojení je možné uskutečnit, dokud osvojenec nedosáhl zletilosti. Je 

tedy a contrario nepřípustná, pokud osvojenec již dosáhl věku osmnácti let, nebo 

uzavřel manželství. Druhou skutečností je, že pokud osvojenec nebyl slyšen v rámci 

řízení o osvojení I. stupně, není zapotřebí jeho souhlasu ani k přeměně osvojení. 

Smyslem pravděpodobně je, aby se nezletilé dítě, kterému osvojitelé jeho původ 

zamlčeli, o této skutečnosti nedozvědělo necitlivým způsobem a nebylo následně 

vystaveno psychickému tlaku, kdy by se muselo s touto skutečností nejen vyrovnat, ale 

v časově omezené době se rozhodnout. 49

Nutnosti souhlasu biologických rodičů s přeměnou osvojení se budu věnovat dále. 

                                                
49 HRUŠÁKOVÁ, M. el. al..: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009. str. 371 – 372. 
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3. Právní postavení rodičů dítěte

3.1. Souhlas s osvojením

Jednou ze základních podmínek osvojení uvedenou v § 67 odst. 1 ZoR je souhlas 

zákonného zástupce osvojovaného dítěte. Nejčastěji bude tímto zákonným zástupcem 

rodič, avšak zákon musí pamatovat i na případy, kdy mu byl výkon rodičovské 

zodpovědnosti pozastaven či jí byl zcela zbaven, popřípadě na situace, kdy je rodič 

omezen či zbaven způsobilosti k právním úkonům a proto mu rodičovská zodpovědnost 

nenáleží50 (viz dále). Pokud rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům, bude 

vyžadován souhlas obou (nejedná-li se o případy, kdy se souhlas nevyžaduje – viz dále). 

Udělení souhlasu je nezastupitelným osobnostním právem. Pokud kterýkoli z rodičů 

odepře, nemůže být jeho souhlas nahrazen projevem vůle druhého rodiče ani soudním 

rozhodnutím. Stejně tak, jako není možné zkoumat důvod souhlasu s osvojením, není 

možné posuzovat ani důvod jeho neudělení. 51

3.1.1. Podmínky udělení souhlasu 

Zvláštní podmínka, která se k souhlasu s osvojením váže, není dána přímo 

vnitrostátní zákonnou úpravou, ale je zakotvena v Evropské úmluvě o osvojení dětí, 

která v čl. 5 odst. 4 říká, že „matka může platně udělit souhlas s osvojením dítěte 

nejdříve po uplynutí lhůty 6 týdnů od narození dítěte nebo v případě, že žádná taková 

lhůta není zákonem stanovena, ve lhůtě, která podle stanoviska příslušného orgánu 

bude matce umožňovat, aby se dostatečně zotavila po porodu dítěte.“52 Více se této 

podmínce budu věnovat dále u blanketového souhlasu s osvojením, kde je v § 68a 

výslovně uvedena. Na tomto místě pouze zdůrazním, že v případě adresného souhlasu je

šestitýdenní lhůtou vázána skutečně pouze matka. Otec může dát souhlas s osvojením 

dítěte ihned po jeho narození. 

                                                
50 Pokud ani jeden z rodičů zodpovědnost nemá, bude souhlas s osvojením udělovat poručník, popřípadě 
opatrovník dítěte.
51 VESELÁ, R. et. al..: Rodina a rodinné právo, historie, současnost a perspektivy, Veselá a kol., Vyd. 1. 
Praha: Eurolex Bohemia, 2003. str. 164
52 Evropská úmluva o osvojení dětí. Sdělení MZV č. 132/2000 Sb. m. str. o přijetí Evropské úmluvy o 
osvojení dětí. Článek 5 odst. 4
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Jak již bylo řečeno, souhlas s osvojením je nezastupitelným osobnostním právem 

rodiče. Musí jím být dán osobně a před soudem. Nelze ho vyjádřit prostřednictvím 

zástupce, nepostačí ani jeho udělení ve formě notářského zápisu. Tento předpoklad je 

stanoven zejména proto, aby si soud při rozhodování o tak závažném kroku mohl být 

jistý, že rodič souhlas skutečně dává a že je srozuměn s jeho následky. Tím je splněna 

podmínka kladená Úmluvou o právech dítěte, jíž je požadován „vědomý souhlas k 

osvojení po takovém projednání, které se může ukázat nutným.“53 Rodiči musí být 

zřejmé, o jaký stupeň osvojení se jedná a jaké důsledky z něj plynou, a souhlas musí být 

udělen s ohledem na konkrétní osobu osvojitele. Výše uvedené potvrdil Nejvyšší soud 

ve svém rozsudku sp. zn. 30 Cdo 415/2005 ze dne 24. listopadu 2005, když 

v odůvodnění uvedl: „Souhlas zákonného zástupce musí být dán před soudem osobně 

(což je třeba dovodit z ustanovení § 70 zákona o rodině předpokládajícího seznamovací, 

resp. informační povinnost soudu při naplňování předpokladů osvojení), výslovně a 

určitě. Musí být učiněn se zřetelem k určité osobě osvojitele, musí se týkat konkrétního 

stupně osvojení a zákonný zástupce osvojovaného dítěte musí být poučen o právních 

následcích osvojení (§ 70 zákona o rodině).“54 Souhlas dále nesmí obsahovat žádné 

výhrady, nesmí být vázán na jakékoli podmínky a rodič nemůže udělením souhlasu 

sledovat finanční ani jiný majetkový prospěch.55 Doslovné znění není nikde předepsáno, 

ale je jisté, že musí splňovat veškeré náležitosti, které jsou kladeny na projev vůle podle 

obecných norem práva občanského. Úkon tedy „musí být učiněn svobodně a vážně, 

určitě a srozumitelně; jinak je neplatný“.56 Toto potvrdil i Nejvyšší soud v již 

citovaném rozsudku sp. zn. 30 Cdo 415/2005: „Udělený souhlas zákonného zástupce 

(resp. rodiče) musí vyhovovat všem náležitostem, které občanský zákoník jako základní 

předpis i pro rodinně-právní vztahy klade obecně na projevy vůle jako právní úkony 

(§ 104 zákona o rodině, § 37násl. občanského zákoníku).“57 Aby soud dostál požadavku 

srozumitelnosti a určitosti souhlasu, měl by se rodič výslovně vyjádřit, že souhlasí s 

osvojením dítěte. Prohlášení ve smyslu že nemá proti osvojení dítěte žádné námitky, by 

nemělo být považováno za dostatečné. 

                                                
53 Úmluva o právech dítěte. Sdělení MZV č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte. článek 21, 
písm. a)
54 Rozsudek Nejvyššího soudu Sp. zn. 30 Cdo 415/2005 ze dne 24. listopadu 2005
55 Evropská úmluva o osvojení dětí. Sdělení MZV č. 132/2000 Sb. m. str. o přijetí Evropské úmluvy o 
osvojení dětí. Článek 15 
56 § 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
57 Rozsudek Nejvyššího soudu Sp. zn. 30 Cdo 415/2005 ze dne 24. listopadu 2005



31

Právní úkon nesmí být učiněn pod přímým fyzickým donucením nebo bezprávnou 

výhrůžkou, která je formou donucení psychického. Ty v praxi nejčastěji pocházejí ze 

strany muže, jehož přítelkyně porodila (nebo porodí) společné dítě. On si však dítě 

nepřeje, nechce být uveden jako otec a – což je patrně nejdůležitější důvod – nechce 

platit výživné, a proto nutí ženu se dítěte vzdát. V takových případech hovoříme o 

absolutní neplatnosti souhlasu. Postižené ženy si nepříjemnou zkušenost často nechají 

pro sebe a soud se o okolnostech, které udělení souhlasu provázely, vůbec nedozví. 

Mnohem častěji se setkáme se situacemi, kde je vyvíjen na dívku „pouze“ 

psychický nátlak, který ovšem, i pokud se mu podvolí a souhlas s osvojením dá, činí 

tento úkon neplatným z důvodu absence svobody vůle. Formálně se jedná o pouhé 

ovlivnění okolím, ženy však mnohdy ve skutečnosti nemají příliš na výběr - ať už 

z nedostatku věku, zkušeností nebo vzdělání. Psychickým nátlakem působí často rodiče 

mladých dívek, jejichž těhotenství je neplánované, přítel či milenec rodičky (podobná

situace, jaká byla uvedena výše, ale v mírnější formě), ale také sociální pracovnice, 

které navštěvují matky ze sociálně slabších či nemajetných rodin a přesvědčují je o 

vhodnosti přenechání jejich dítěte k osvojení. 

Jako příklad mohu uvést rozhodnutí Veřejného ochránce práv Sp. zn.: 

4464/2002/VOP/TL. V této kauze se jednalo o manipulaci sociálních pracovnic s rodiči 

nezletilé A. Š. Rodiče uvažovali, že by dceru dali ihned po jejím narození k osvojení. 

Ještě v porodnici si ale adopci rozmysleli a žádali o propuštění dívky z kojeneckého 

ústavu, kam byla umístěna. Nutno poznamenat, že ani svěření novorozené kojeneckému 

ústavu nebylo podloženo podpisem ani výslovným souhlasem matky, nýbrž bylo 

provedeno pouze na základě ústní konzultace. V propuštění dívky se jim sociální 

pracovnice společně s dětským domovem snažily zabránit, ač o něj rodiče opakovaně 

žádali a nezletilou pravidelně navštěvovali. Zajímavé je, že sociální pracovnice se o 

rodinu původně nezačaly zajímat kvůli těhotenství matky, ale na základě oznámení 

základní školy, kterou navštěvoval starší bratr novorozené, o tom, „že z vyšetření školní 

zralosti vyplynula jeho zaostalost.“ 

„Při prvním kontaktu s rodinou, s otcem, se sociální pracovnice dověděla i o 

druhém těhotenství matky a ihned na tuto skutečnost takřka výlučně zaměřila svou 

pozornost. Z úvah otce o možné adopci si učinila rychlý náhled na řešení situace. Aniž 
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vůbec hovořila s nastávající matkou, telefonovala do nemocnice, v níž měla matka 

porodit, a domlouvala s tamní sociální pracovnicí, aby „matku k adopci směrovala“, a 

to přesto, že od otce, věděla, že „matka asi nebude chtít“. Soc. pracovnice tedy již nyní 

závažným způsobem pochybila, neboť úvahy o svěření dítěte k adopci vyhodnotila jako 

pevné rozhodnutí, jehož nevratnost svými následnými aktivními kroky pomáhala 

upevnit.“

Veřejný ochránce práv v tomto případě usoudil, že pochybení „v řadě případů 

dosahují intenzity porušení základních práv, jakož i jiných právních předpisů. Těchto 

pochybení se okresní úřad, a spolu s ním i dětský domov, dopustil soustavnou, účelovou 

manipulací s klienty a se skutkovým stavem, jejíž součástí byla nepravdivá tvrzení, za 

nimiž stojí hrubá neznalost právní úpravy nebo dokonce její vědomé nerespektování.“58

3.1.2. Odvolání souhlasu s osvojením 

Odvolání souhlasu s osvojením podle § 67 není v zákoně výslovně upraveno. 

Věnuje se mu pouze § 68a, kde se ovšem jedná o tzv. blanketový souhlas, kterému 

(včetně možnosti jeho odvolání) se budu věnovat dále. 

Tato skutečnost se již stala předmětem několika soudních sporů a Nejvyšší soud

rozhodl, že:59 „Právní následky předvídané ustanovením § 67 zákona o rodině 

spočívající v osvojení dítěte po předchozím souhlasu zákonných zástupců (resp. rodičů) 

s tímto osvojením uděleným ve vztahu ke konkrétním osvojitelům, mohou nastat výlučně 

tehdy, je-li beze zbytku a bez všech pochybností prokázáno naplnění podmínek mimo 

jiné tohoto ustanovení….“ Zmíněné „ustanovení úpravu, která by byla obdobná úpravě 

ustavní § 68a zákona o rodině, neobsahuje, přičemž s ohledem na odlišnost výchozích 

předpokladů i systematického zařazení v zákoně, je třeba mezi nimi diferencovat. Proto 

případný souhlas s osvojením podle ustanovení § 67 zákona o rodině, jako jedna ze 

základních podmínek osvojení, může být zákonným zástupcem dítěte (jeho rodičem) 

odvolán, a to až do doby, než případný rozsudek o osvojení dítěte nabude právní moci. 

Soud rozhodující o návrhu o osvojení je pak povinen k takové skutečnosti bez dalšího 

(tj. aniž by byl důvod zabývat se důvodem odvolání tohoto dřívějšího souhlasu) 

přihlédnout.“ Následná soudní praxe i teorie se s tímto názorem ztotožňují - proto je 

                                                
58 Stanovisko Veřejného ochránce práv Sp. zn.: 4464/2002/VOP/TL ze dne 18. února 2003
59 Rozsudek Nejvyššího soudu Sp. zn. 30 Cdo 415/2005 ze dne 24. listopadu 2005
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možné shrnout, že rodiče, kteří dali souhlas k osvojení dítěte, jej mohou vzít zpět až do 

doby právní moci rozsudku, jímž bylo vyřčeno osvojení. 

3.1.3. Souhlas nezletilého rodiče 

Požadavek souhlasu nezletilého rodiče s osvojením je stanoven v § 67 odst. 2 

zákona o rodině: „K osvojení je třeba souhlasu rodiče, i když je nezletilý.“ Výslovná 

úprava je nutností zejména proto, že nezletilý rodič není zákonným zástupcem 

budoucího osvojence. Ani toto ustanovení však není zcela bezproblémové. Není zde 

totiž stanovena spodní hranice věku, od kterého již nezletilý rodič může souhlas dát.

Jako vodítko použijeme § 180a, který zde platí obdobě. Jednoznačné je řešení pouze v 

případě rodiče staršího 16ti let, kterému občanský soudní řád přiznává plnou procesní 

způsobilost pro toto řízení. U rodičů mladších soud zkoumá, zda jsou vzhledem ke své 

rozumové a volní vyspělosti schopni posoudit důsledky udělení souhlasu s osvojením. 

Pokud dospěje k závěru, že nikoli, musí být nezletilý rodič zastoupen zákonným 

zástupcem. Tato úprava se mi zdá zcela nevhodná, protože z ní vyplývá, že za 

nezletilého rodiče mladšího šestnácti let může dát souhlas k osvojení dítěte jeho 

zákonný zástupce a nezletilému tak v extrémních případech může být dítě odebráno 

zcela proti jeho vůli. V praxi však k těmto případům nedochází, protože soud 

nezletilého rodiče vyslechne, i když je v řízení zastoupen. Problém by vyřešilo přijetí 

nového občanského zákoníku, který stanoví, že „Souhlasu rodiče k osvojení jeho dítěte 

je třeba i tehdy, nenabyl-li plné svéprávnosti. Rodič, který ještě nedosáhl věku šestnácti 

let, nemůže dát souhlas k osvojení. “60

3.2. Kdy není potřeba souhlas

Zákon pamatuje i na případy, kdy soud rozhoduje o osvojení dítěte, které sice 

rodiče má, ale ti se o něj nestarají a neprojevují o něj zájem. Vyžadovat v takovém 

případě souhlas s osvojením by bylo nepřiměřenou komplikací, protože rodiče ho často 

odmítají dát. Nechtějí o dítě „formálně“ přijít, nemají ovšem prostředky na jeho 

výchovu, pečovat o něj nechtějí a často s ním nejsou ani citově svázaní. 

                                                
60 Česká advokátní komora [online], Návrh nového občanského zákoníku – vládní návrh ze dne 27. dubna 
2009, § 753, [cit. 2011-02-01], dostupné z WWW: 
http://www.cak.cz/assets/files/2964/N_vrh_nov_ho_ob_ansk_ho_z_kon_ku_-_vl_dn__n_vrh_-_2009.doc



34

Zásada nutnosti souhlasu zákonného zástupce s osvojením je prolomena 

ustanovením § 68 ZoR, který stanoví dva případy, kdy není třeba souhlas rodičů jakožto 

zákonných zástupců dítěte. Ustanovení písmene a) říká, že souhlasu není třeba 

v případě, že rodiče „po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový 

zájem o dítě“. Opravdovým zájmem zde je myšlen takový zájem, jaký rodiče o dítě 

obvykle projevují. Zákon uvádí příklady, co již za zájem považovat nelze a to:

„zejména, že dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně 

vyživovací povinnost k dítěti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých možností své 

rodinné a sociální poměry tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě“. 61 Z požadavku 

pravidelných návštěv vyplývá, že zákon vyžaduje i osobní kontakt rodiče s dítětem a 

pouhá korespondence nepostačí. Při návštěvách dítěte by se rodiče měli zajímat o jeho 

zdravotní stav, školní výsledky, aktuální problémy, neměli by zapomínat na narozeniny

a svátek dítěte, Vánoce a podobné příležitosti.62 Důležitá je i podmínka soustavnosti. 

Nepostačí tedy, pokud rodiče navštíví dítě jednou za stanovených šest měsíců jen proto, 

aby mohli vyloučit použití tohoto ustanovení. Kromě kontaktu s dítětem by se rodiče 

měli snažit uspořádat své poměry tak, aby ho opět mohli přijmout do své péče –

zejména zajistit vhodné bytové podmínky, zdroj finančních prostředků apod. Splnění 

všech předpokladů tohoto ustanovení bude nutné posuzovat individuálně vždy podle 

konkrétní osoby rodiče, jeho aktuální situace, zdravotního stavu, osobních poměrů, 

vzdělání, ale i objektivních okolností v daném místě jako například míra 

nezaměstnanosti, bytová situace v daném místě apod. jako kvalifikovaný nezájem o dítě 

totiž nemůžeme hodnotit stav, kdy rodič nenavštíví dítě z důvodu dlouhodobého pobytu 

v nemocnici, nebo že rodič nepracuje, i když si prokazatelně aktivně hledá zaměstnání, 

ale z důvodu velké nezaměstnanosti v daném regionu je to velice obtížné. 63

Podle ustanovení písmene b) není třeba souhlasu, pokud rodiče jako zákonní 

zástupci „po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě žádný 

zájem, ačkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná překážka.“64 Na rozdíl od 

písmene a), kde zákon pracuje s pojmem „opravdový zájem“, zde se setkáváme se 

                                                
61 § 68 odst. 1 písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
62 NOVOTNÁ, V.; PRŮŠOVÁ, L.: K vybraným otázkám osvojování dětí. 1. vydání. Praha: Linde 2004. 
str. 56 n. 
63 HOLUB, M.; NOVÁ, H.; SLADKÁ HYKLOVÁ, J.: Zákon o rodině. Komentář. 8 vydání. Praha: 
Linde, 2007. str. 230 n. 
64 § 68 odst. 1 písm. b) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
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spojením „žádný zájem“. Bude to tedy znamenat, že rodiče dítě nejen nenavštívili, ale 

ani se osobně či telefonicky o něj nijak nezajímali, neptali se na jeho zdravotní stav, 

neplnili vyživovací povinnost. Zákon zde výslovně stanoví, že rodičům v projevení 

zájmu nesměla bránit závažná překážka. I tato podmínka je přísnější než u písm. a). Za 

závažnou překážku lze považovat vážný zdravotní stav či značné psychické problémy. 

Zákon zde záměrně stanoví velmi krátkou dobu, protože dítě si v prvních měsících 

života vytváří základní citové vazby a proto je vhodné ho svěřit do péče budoucích 

osvojitelů v co nejútlejším věku. Zároveň ale právě vzhledem k takto krátce stanovené 

lhůtě bude nutné pečlivě prokázat splnění výše uvedených podmínek.65

Rozhodnutí o tom, že není třeba souhlas rodičů s osvojením, je velkým zásahem 

do rodičovské zodpovědnosti. Proto zákon stanoví, že rozhodnout o splnění těchto 

podmínek může pouze soud a to v tzv. incidenčním řízení, jehož výsledkem je rozsudek

určující, zda jsou či nejsou dány podmínky pro osvojení podle § 68 odst. 1 ZoR. 

(podrobněji viz dále). Ústavní soud k tomuto ve svém nálezu I. ÚS 69/02 judikoval: 

„Právní následky předvídané v ustanovení § 68 odst. 1 zákona o rodině (osvojení dětí 

bez souhlasu rodičů) mohou nastat jen tehdy, je-li v řízení podle § 68 odst. 3 zákona o 

rodině bez všech pochybností prokázáno naplnění podmínek § 68 odst. 1 písm. a) téhož 

zákona. Pokud naplnění těchto podmínek prokázáno není, došlo k porušení základního 

práva stěžovatelů na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod. Zároveň došlo k porušení čl. 8 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod, protože soud zasáhl do práva stěžovatelů na respektování rodinného 

života v rozporu s ustanovením § 68 odst. 1 písm. a) zákona o rodině.“ 66 Pokud v tomto 

řízení je soudem učeno, že souhlas k osvojení není třeba, je nezbytný souhlas 

opatrovníka, který je dítěti v řízení o osvojení ustanoven (viz § 68b ZoR).

Ještě pečlivěji je nutné posuzovat důvody domnívaného nezájmu u nezletilého 

rodiče. Ten je totiž více ovlivňován svým okolím a je na něm mnohdy závislý. Nemá

vlastní hmotné zabezpečení, jeho jediným příjmem je často pouze kapesné. Jeho rodiče 

mu nemusí umožnit návštěvu kojeneckého ústavu (ať již časově či finančně), či on sám

může být v ústavní výchově, kde nedostává propustky v době, kdy je možné kojenecký 

                                                
65 HOLUB, M.; NOVÁ, H.; SLADKÁ HYKLOVÁ, J.: Zákon o rodině. Komentář. 8 vydání. Praha: 
Linde, 2007. str. 230 n. 
66 Nález ústavního soudu I. ÚS 669/02 ze dne 28. 1. 2004
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ústav, kde je jeho dítě umístěno, navštívit, apod. Soud musí vzít v úvahu zejména 

skutečnost, že to, že mladistvý nemá ve svém věku možnost vychovávat vlastní dítě, 

neznamená, že o něj nebude schopen pečovat po dosažení zletilosti. 

3.3. Blanketový souhlas

Zákon o rodině uvádí v § 68a další výjimku z nutnosti souhlasu rodičů s

osvojením. Domnívám se však, že se spíše jedná o zvláštní formu souhlasu, protože 

rodiče se dítěte zříkají dobrovolně, a nakonec i zákonodárce slovo souhlas používá. 

Tento tzv. blanketový souhlas musí mít opět všechny náležitosti, které jsou kladeny na 

projev vůle předpisy občanského práva. Dále musí být dán rodičem osobně – v tomto 

případě v písemné formě. Souhlas musí být učiněn před soudem nebo před příslušným 

orgánem sociálně-právní ochrany dětí, aby bylo zajištěno, že rodič bude o svém kroku 

náležitě poučen a porozumí všem jeho důsledkům. Příslušným orgánem je obecní úřad 

obce s rozšířenou působností v místě, kde se rodič zdržuje.67 Zákon nerozlišuje, zda se 

jedná o osvojení I nebo II. stupně. V praxi je často udělován souhlas zahrnující oba 

stupně, a protože se často jedná o velmi malé děti, dochází nejprve k osvojení I. stupně, 

které je následně přeměněno. Není však vyloučeno, aby rodič udělil pouze souhlas 

k jednomu z výše uvedených typů. 68

Ustanovení zdůrazňuje, že souhlas s osvojením bez vztahu k určitým osvojitelům 

mohou udělit pouze rodiče, kteří jsou zákonnými zástupci nezletilého – tudíž mají 

rodičovskou zodpovědnost. Z tohoto snadno dovodíme, že určité osoby mohou udělit 

výhradně souhlas adresný podle § 67 ZoR a udělení blanketového souhlasu jim je 

zapovězeno. V první řadě se jedná o nezletilého rodiče, který sice splňuje podmínku 

rodičovství, ale není zákonným zástupcem dítěte. Dále se bude jednat o poručníka –

tedy osobu, která naopak je zákonným zástupcem dítěte, ale není rodičem, a 

opatrovníka, který je dítěti ustanoven v případech podle § 68b zákona o rodině. 

Opatrovník uděluje vždy souhlas k osvojení ve vztahu k určitým osvojitelům, neboť 

svůj souhlas dává v rámci vlastního řízení o osvojení. 

                                                
67 § 61 odst. 3 písm. e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů
68 HRUŠÁKOVÁ, M. el. al..: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009. str. 302 n. 
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Pro přehlednost uvádím tabulku převzatou z Metodického doporučení MPSV k 

postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí při udělování souhlasu k osvojení dítěte 69

Osoba udělující souhlas 
s osvojením

Adresný souhlas podle 
§ 67 ZoR

Blanketový souhlas podle 
§ 68a ZoR

Zletilý rodič ANO ANO
Nezletilý rodič ANO NE
Poručník ANO NE
Opatrovník ANO NE 

Zdroj: Metodické doporučení MPSV č. 1/2010
69

Zajímavý je odlišný názor některých autorů na tuto problematiku. Např. 

Hrušáková uvádí: „Pokud jde o nezletilého rodiče, je třeba i bez výslovné úpravy § 68a 

(ač právě tyto případy mohou přicházet nejspíše v úvahu) vycházet ze zásady stanovené 

již v § 67 odst. 2 (srov. i § 68 odst. 2) a soudit, že za splnění zákonných podmínek § 68a 

by i on mohl dát svůj souhlas s osvojením předem bez vztahu k určitým osvojitelům.“ 70

Tento rozpor mě zaujal, avšak domnívala jsem se, že jak úřad sociálně-právní ochrany 

dětí, tak i soud se budou spíše řídit výše zmíněným metodickým pokynem. Jak mi 

sdělila JUDr. Zárasová z Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a 

sociálních věcí, v praxi je blanketový souhlas mladistvými udělován, a to nikoli jen před 

soudem jako souhlas adresný, ale i před orgánem sociálně právní ochrany dětí. 

Zdůrazňuje, že se jedná o jev velmi nežádoucí, který je v rozporu se zákonem. Nezletilá 

matka bývá z důvodu nízkého věku, finanční závislosti a nezkušenosti snadněji 

manipulovatelná a zranitelná. Souhlas často udělí na nátlak okolí (rodiče, otec dítěte, 

škola), a to bez náležitého vysvětlení jeho důsledků. Rozhodnutí však v budoucnu lituje. 

Vymýcení tohoto jevu pravděpodobně nelze dosáhnout jinak, než novelou zákona, která 

buď jasně formuluje podmínky udělení blanketového souhlasu s osvojením nezletilým 

rodičem, nebo tuto možnost výslovně vyloučí. 

                                                
69 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online], dostupné z WWW: http://www.mpsv.cz/. Metodické 
doporučení MPSV č. 1/2010 k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech adresného 
souhlasu rodiče k osvojení dítěte ze dne 25. ledna 2010 [cit. 2011-01-15], dostupné z WWW: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/9253/Metodicke_doporuceni-adresny_souhlas.pdf
70 HRUŠÁKOVÁ, M. el. al..: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009. str. 340 n. 



38

Základní podmínkou i pro udělení blanketového souhlasu je v souladu s článkem 

5 odst. 4 Evropské úmluvy o osvojení dětí skutečnost, že souhlas s osvojením může být 

rodiči dítěte dán až po uplynutí šesti týdnů od jeho narození. Český zákon dokonce čl. 5 

odst. 4 rozšiřuje, protože Úmluva na tomto místě hovoří pouze o rodičce.71 Tento 

předpoklad je zakotven proto, aby zákonodárce předešel bezprostřednímu rozhodnutím 

matky, jejíž psychika je ovlivněna hormonálními výkyvy souvisejícími s těhotenstvím a 

porodem. Praktický dopad možnosti udělení souhlasu až po uplynutí šestinedělí oběma 

rodiči (tedy nikoli jen matkou) není velký, protože i při pouhé aplikaci Úmluvy bude 

nutné danou lhůtu zachovat. Jediná myslitelná situace nastává v okamžiku, kdy matka 

při porodu nebo během této doby zemře. Pak je otci poskytnuta doba šesti týdnů od 

narození dítěte, aby si na něj mohl zvyknout a vytvořit si k němu citový vztah. 

Tato úprava však čelí kritice zejména ze strany dětských domovů či kojeneckých 

ústavů, protože řada rodiček dítě odloží hned po porodu a po uplynutí šesti týdnů se 

nevrátí, aby souhlas s osvojením podepsala. Proto dítě musí čekat až do uplynutí 

dvouměsíční lhůty pro vyslovení nezájmu a až poté je ho možné nabídnout k osvojení. 

Zejména v souvislosti s uzákoněním tzv. utajených porodů (viz dále) se uvažovalo o 

variantě, kdy by matka mohla souhlas s osvojením podepsat již před porodem (nebo 

kdykoli po něm) s tím, že by se aplikoval právě až po uběhnutí šestitýdenní lhůty. Po 

dobu šestinedělí by dítě bylo umístěno v novorozeneckém ústavu a matka by mohla vzít 

souhlas zpět. Toto řešení však obchází znění článku 5 odst. 4 Úmluvy, ratifikované a 

aplikované evropskými státy, a proto nemůže být přijato.72

Ustanovení § 68a ve svém závěru stanoví, že souhlas je možné odvolat do doby, 

než je dítě umístěno do péče budoucích osvojitelů – tedy do preadopční péče. 

Odůvodnění je zřejmé - již v průběhu této péče je utvářen citový vztah mezi dítětem a 

budoucími osvojiteli, dítě získává pocit jistoty, rodinného zázemí a vytváří vazby i 

k širší rodině budoucích osvojitelů. Bylo by proti účelu osvojení, kdyby rodiče dítěte 

mohli odvolat svůj souhlas i v této době.73 Avšak i proti tomuto ustanovení se ozývá 

kritika, a to zejména z toho důvodu, že zákonný vztah rodičů k dítěti zaniká až 

                                                
71 srov. Evropská úmluva o osvojení dětí. Sdělení MZV č. 132/2000 Sb. m. str. o přijetí Evropské úmluvy 
o osvojení dětí. Článek 5 odst. 4 
72 HRUŠÁKOVÁ, M. el. al..: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009. str. 302 n. 
73 HOLUB, M.; NOVÁ, H.; SLADKÁ HYKLOVÁ, J.: Zákon o rodině. Komentář. 8 vydání. Praha: 
Linde, 2007. str. 239 n. 
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pravomocným rozhodnutím o osvojení. Navíc je touto úpravou vytvářena nerovnost 

v postavení osvojitele a rodiče dítěte, protože osvojitel může vzít návrh na osvojení 

zpět, zatímco rodič svůj souhlas nikoli. Oproti tomu pokud je rodičem dán souhlas 

s ohledem na konkrétního osvojitele, může ho vzít zpět až do právní moci rozhodnutí o 

osvojení. Dle mého názoru by bylo vhodné obě úpravy sjednotit. Osobně se přikláním 

k možnosti zpětvzetí souhlasu pouze do doby, než bude dítě svěřeno do preadopční 

péče. Toto řešení je citlivější vůči budování vztahu nezletilého k budoucím osvojitelům, 

protože nejistota, že jim dítě může být znovu odebráno, rozhodně nepřispívá k vytváření 

vzájemného pouta. Je sice pravda, že rodiče svou zodpovědnost vůči dítěti ztrácejí až 

právní mocí rozsudku o osvojení, ale domnívám se, že měli dostatek času prokázat 

zájem o dítě před jeho svěřením do péče budoucích osvojitelů.

Pro přehlednější porovnání obou forem souhlasu uvádím tabulku převzatou z 

Metodického doporučení MPSV k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v 

případech adresného souhlasu rodiče k osvojení dítěte74, která přehledně srovnává 

některé podmínky adresného souhlasu s osvojením a blanketového souhlasu:

Druh souhlasu Forma souhlasu Lhůta pro udělení Možnost odvolání 
Adresný souhlas 
podle § 67 ZoR

Osobně před 
soudem

Matka – 6 týdnů po 
narození 
Otec – po narození 

Kdykoli do právní 
moci rozsudku o 
osvojení 

Blanketový souhlas 
podle § 68a ZoR

Osobně, písemně,
před soudem nebo 
před orgánem 
sociálně-právní 
ochrany dětí 

Matka i otec –
6 týdnů po narození 

Do umístění dítěte 
do péče budoucích 
osvojitelů 

Zdroj: Metodické doporučení MPSV č. 1/2010
74

3.4. Souhlas opatrovníka a souhlas dítěte

V případech, kdy je dítě osvojováno podle § 68 odst. 1 a § 68a, se rodič nestává 

účastníkem řízení o osvojení, a tudíž v tomto řízení nedává k osvojení souhlas. Protože 

účelem osvojení je zejména prospěch dítěte, je nutné chránit jeho zájmy i v průběhu 

vlastního řízení. Proto je dítěti ustanoven opatrovník, který je tím, kdo dává k osvojení

souhlas, pro který platí vše, co bylo řečeno výše. Konkrétní rozsah práv a povinností 
                                                
74 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online], dostupné z WWW: http://www.mpsv.cz/. Metodické 
doporučení MPSV č. 1/2010 k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech adresného 
souhlasu rodiče k osvojení dítěte ze dne 25. ledna 2010 [cit. 2011-01-15], dostupné z WWW: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/9253/Metodicke_doporuceni-adresny_souhlas.pdf
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vymezí vždy soud. Tímto opatrovníkem se často stává orgán sociálně-právní ochrany 

dětí. 75

Souhlas dítěte je vyžadován pouze, pokud je schopno posoudit dosah osvojení. 

Zákon tedy nenabízí přesnou věkovou hranici, ale klade soudu za povinnost zjišťovat

rozumovou a volní vyspělost dítěte a vždy vyhodnotit konkrétní situaci. Pokud dítě 

dosahu osvojení nerozumí, ale je již schopno formulovat své názory, je ho nutné 

vyslechnout (viz dále v kapitole Řízení o osvojení). Zákon zároveň stanoví, že souhlas 

dítěte nebude vyžadován, pokud by tím mohl být zmařen účel osvojení. Jedná se 

zejména o situace, kdy dítě považuje osvojitele za své biologické rodiče a skutečný stav 

by ho mohl citově ranit.

3.5. Souhlas při přeměně osvojení 

Otázka nutnosti udělení souhlasu biologickými rodiči k přeměně osvojení není 

zákonem výslovně řešena. Praxe i teorie jsou zajedno v otázce souhlasu v případech,

kdy nebyl rodiči udělován ani v předchozím řízení o osvojení. Rodiče v tomto případě 

nejsou ani účastníky řízení o přeměně osvojení a jejich souhlasu není třeba. 

Poněkud rozporuplněji se jeví situace, kdy rodiče souhlas k osvojení I. stupně

udělovali. Soudní praxe dochází k závěru, že ani zde není potřeba. Argumentace se 

opírá zejména o skutečnost, že biologičtí rodiče v již této době nejsou nositeli

rodičovské zodpovědnosti a tedy nejsou ani zákonnými zástupci nezletilého. Soudy dále 

uvádí, že přeměnou osvojení nedochází k žádné zásadní změně v postavení jak 

osvojitelů, tak biologických rodičů. Část odborné veřejnosti s tímto postupem 

nesouhlasí. Tvrdí, že biologičtí rodiče, kteří dali souhlas pouze k osvojení prvního 

stupně, tak učinili proto, že si byli plně vědomi rozdílů mezi oběma typy osvojení –

zejména možnost navrácení dítěte do jejich péče v případě zrušení osvojení I. stupně.76

Domnívám se však, že tito rodiče s navrácením dětí do své péče ve skutečnosti 

nepočítají, ale pouze je pro ně příliš obtížné učinit tak konečné rozhodnutí, kterým 

udělení souhlasu k osvojení druhého stupně bezpochyby je. 

                                                
75 HRUŠÁKOVÁ, M. el. al..: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009. str. 343. 
76 HRUŠÁKOVÁ, M. el. al..: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009. str. 370-377.
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4. Postavení rodičů v řízení 

4.1. Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení 

Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, je upraveno 

v Občanském soudním řádu v § 180a a 180b. Jedná se o řízení nesporné a pro jeho 

průběh platí zásada vyšetřovací. Úkolem soudu je zjistit, zda je možné prohlásit, že 

rodiče neprojevují o dítě kvalifikovaný, či dokonce žádný zájem, jaké důvody je k tomu 

vedou, popřípadě jaké překážky jim brání. Zákon výslovně říká, že soud je v této věci 

povinen rozhodnout přednostně a s největším urychlením. Až po skončení řízení totiž 

dítě může být zařazeno do seznamu dětí vhodných k osvojení. 

Návrh na zahájení řízení je podle § 68 odst. 3 ZoR oprávněn podat buď rodič 

dítěte – zejména pokud se jedná o určení nezájmu druhého z rodičů, nebo – což je jistě 

častější případ – orgán sociálně-právní ochrany dětí. Tím bude obecní úřad obce s 

rozšířenou působností.77 Soud je povinen řízení na návrh zahájit vždy, kdy lze důvodně 

očekávat, že bude možné vyslovit kvalifikovaný nezájem, či dokonce žádný zájem o 

dítě (viz výše). Věcně příslušným je okresní soud,78 místně příslušným je soud, v jehož 

obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných 

rozhodujících skutečností své bydliště (výlučná příslušnost).79

Účastníkem řízení je v první řadě dítě. Toto jeho právo je založeno čl. 12 Úmluvy 

o právech dítěte.80 V řízení ho bude vždy zastupovat kolizní opatrovník, nezletilý totiž 

nemá plnou procesní způsobilost. Pokud by dítě zastupovali rodiče, docházelo by ke 

střetu zájmů. Opatrovníkem nesmí být orgán sociálně-právní ochrany dětí, který podal 

návrh na zahájení řízení. Dalšími účastníky řízení jsou rodiče dítěte, avšak pouze za 

                                                
77 § 14 odst. 1. písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů
78 § 9 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
79 § 88 písm. c) 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
80 Úmluva o právech dítěte. Sdělení MZV č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte. čl. 12:
Odst. 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své 
vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, 
přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.
Odst. 2. Za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo 
správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného 
orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního 
zákonodárství.
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podmínky, že jsou jeho zákonnými zástupci. Tím je jim umožněno se k celé situaci 

vyjádřit a soud od nich získá přímé, ne pouze zprostředkované informace, a může učinit 

vlastní závěry. Pokud se jedná o nezletilého rodiče, je účastníkem řízení vždy. Pokud již 

dovršil 16. rok věku, má v řízení i procesní způsobilost. Pokud se jedná o rodiče 

mladšího16ti let, může předseda senátu rozhodnout, že musí být zastoupen svým 

zákonným zástupcem (srov. § 23 OSŘ). Účastníky řízení naopak nejsou osoby, které o 

dítě pečují – ať se jedná o ústavní výchovu, či různé formy náhradní rodinné péče. Ve 

většině případů však tyto osoby budou předvolány jako svědci, protože mají přehled o 

kontaktu dítěte s jeho vlastními rodiči. Státní zastupitelství do řízení může vstupovat, 

není ovšem legitimováno k podání návrhu na zahájení řízení. 

Řízení je osvobozeno od soudních poplatků,81 osvobození se ale nevztahuje na 

poplatky za úkony.82 Je zakončeno vyhlášením rozsudku, ve kterém soud vysloví, zda 

v následném řízení o osvojení bude třeba souhlas rodičů či nikoli. Rozhodnutí, že 

k osvojení dítěte není třeba souhlas rodičů, je vydáváno s výhradou změněných poměrů 

- clausula rebus sic stantibus. Zákon tímto dává soudu možnost i pravomocný rozsudek 

zrušit. To je v souladu se zásadou, že o dítě mají v první řadě pečovat jeho rodiče a 

jakákoli forma náhradní rodinné péče by měla být použita subsidiárně. 

Základní podmínkou zrušení rozsudku je, že dítě ještě nebylo osvojeno, dosud 

nebylo zahájeno řízení o jeho osvojení, nebo dítě nebylo svěřeno do péče budoucího 

osvojitele, popřípadě nebylo zahájeno řízení o svěření dítěte do péče budoucího 

osvojitele. Dále se musely změnit poměry, na základě kterých soud rozhodl. Bude se 

jednat zejména o poměry majetkové, bytové, osobní či jiné. Poslední podmínkou je, že 

od právní moci rozsudku musel uplynout minimálně jeden rok.83

                                                
81 § 11 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
82 § 11 odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
83 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. et. al.: Občanský soudní řád I, § 1 – 200za, Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009. str. 1343 n. 
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4.2. Řízení o osvojení 

O institutu osvojení a o podmínkách, které musí být splněny, jsem již psala výše. 

Na tomto místě se proto budu věnovat již jen vlastnímu řízení, které je upraveno 

především v občanském soudním řádu, v § 181 a následujících. 

Jedná se o řízení nesporné, které může být zahájeno pouze na návrh. Věcně 

příslušným je okresní soud,84 místně příslušným je stejně jako v předchozím případě 

soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, 

popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště.85 Řízení je osvobozeno od 

soudních poplatků a toto osvobození se nevztahuje na poplatky za úkony.86 Pro jeho 

průběh platí zásada dispoziční ohledně zahájení řízení a další dispozice s návrhem. 

V ostatních případech se uplatní zásada oficiality, při dokazování zásada vyšetřovací. 

Z povahy věci může být zahájeno až poté, kdy se pro dítě najdou vhodní osvojitelé, a 

kdy je splněna podmínka preadopční péče (výjimky z nutnosti preadopční péče viz 

výše). Právě budoucí osvojitelé jsou legitimováni k podání návrhu na zahájení řízení a 

soud je tímto návrhem vázán. To znamená, že je vázán i navrhovaným typem osvojení. 

Budoucí osvojitelé se podáním návrhu zároveň stávají účastníky řízení. Pokud je 

osvojitelem pouze jeden z manželů, je účastníkem řízení i druhý manžel, který musí dát 

k osvojení dítěte svůj souhlas (srov. § 66 ZoR). Účastníkem řízení není pouze v případě, 

že jeho souhlasu není třeba. Jedná se o situace, kdy je jeho způsobilost k právním 

úkonům omezena či jí je zcela zbaven, popřípadě kdy by získání souhlasu bylo spojeno 

s obtížně překonatelnou překážkou. 87

Okruh účastníků řízení je poměrně široký. Kromě již výše zmíněných budoucích 

osvojitelů a manžela osvojitele jimi v zásadě jsou osvojované dítě, jeho rodiče, 

popřípadě poručník. 

Dítě je účastníkem řízení vždy. Vzhledem k tomu, že se jedná o osobu nezletilou, 

musí být zastoupeno. Zastupování rodiči je vyloučeno, protože by nepochybně došlo ke 

                                                
84 § 9 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
85 § 88 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
86 § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů
87 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. et. al.: Občanský soudní řád I. § 1 – 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009. str. 1349 n. 
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střetu zájmů – a to jak v případě, že rodiče jsou účastníky tohoto řízení, tak v případě, 

že účastníky řízení nejsou (viz dále). Soudem je proto ustanoven kolizní opatrovník. Na 

tomto místě se nabízí otázka, zda tento kolizní opatrovník a opatrovník dávající souhlas 

s osvojením ustanovený dítěti podle § 68b ZoR může být tatáž osoba. Podle ustálené 

soudní praxe založené již stanoviskem Nejvyššího soudu Cpj 92/87 „v řízení o osvojení 

podle ustanovení § 68 odst. 1 zák. o rod. ustanoví soud nezletilému dítěti zpravidla 

jediného opatrovníka, jemuž vymezí rozsah jeho práv a povinností tak, že opatrovník 

bude nezletilé dítě v řízení o osvojení zastupovat a je oprávněn dát přivolení 

k osvojení.“88 Přitom rodič, který jako účastník řízení dává souhlas s osvojením, nemůže 

být zároveň zástupcem dítěte pro toto řízení, avšak opatrovník, který dává stejný 

souhlas namísto rodičů zástupcem je. Tato praxe je nepochybně administrativně 

jednodušší a méně zatěžuje stát po finanční stránce, ale nemyslím si, že je plně zákonně 

podložená.

Zákon dále uvádí, že „osvojované dítě soud vyslechne, jen jestliže je k osvojení 

třeba jeho souhlasu (kdy je třeba souhlasu dítěte – viz výše). Nemá-li být osvojované 

dítě vyslechnuto, nepředvolává se k jednání.“89 Tato úprava podle mého názoru

odporuje mezinárodním předpisům, konkrétně článku 12 Úmluvy o právech dítěte, která 

dítěti, které je schopno formulovat své názory zaručuje právo tyto názory vyjadřovat ve 

všech záležitostech, které se jej dotýkají. Dítěti je výslovně poskytnuta možnost, aby 

bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď 

přímo, prostřednictvím zástupce anebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení 

musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního zákonodárství. Při rozporu 

mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a kterými je Česká 

republika vázána, s vnitrostátním právním řádem se přednostně aplikuje právě 

mezinárodní úmluva a tím je zaručeno, že dítě je slyšeno vždy, pokud je schopno 

formulovat své názory. Tedy i v tomto případě. 

Rodiče dítěte jsou zásadně účastníky řízení a dávají k osvojení dítěte souhlas. To 

však neplatí bezvýjimečně. Rodiče účastníky nejsou, pokud jsou zbaveni rodičovské 

zodpovědnosti (srov. § 44 odst., 3 a 4 ZoR), nebo byli zbaveni způsobilosti k právním 

                                                
88 Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu České socialistické republiky Sp. zn.: Cpj 
92/87 ze dne 23. 6. 1987
89 § 182 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
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úkonům, popřípadě byli v této způsobilosti omezeni (srov. § 10 ObčZ), pokud dali 

souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům (srov. § 68a ZoR), anebo 

soud pravomocně rozhodl, že k osvojení dítěte není třeba jejich souhlasu (srov. § 180a 

OSŘ). Soud při zjišťování, zda rodiče jsou či nejsou účastníky řízení, musí postupovat 

mimořádně citlivě. Zejména dbá na to, aby nebyl zmařen účel osvojení a aby jim nebyly

zpřístupněny údaje o adoptivních rodičích a o novém bydlišti dítěte. 

Poručník je účastníkem řízení v situaci, kdy rodiče dítěte zemřeli, nebo byli 

zbaveni rodičovské zodpovědnosti (to neplatí v případě nezletilého rodiče – viz výše). 

Pokud jim byla rodičovská zodpovědnost pouze pozastavena či omezena, bude i zde 

poručník ustaven, ale i rodiče budou účastníky řízení a budou dávat souhlas 

s osvojením.90

Řízení končí rozsudkem, kterým soud stanoví, že osvojované dítě je od právní 

moci rozsudku o osvojení osvojencem osvojitelů, a zároveň uvede, jaké příjmení bude 

dítě mít. Bude jím příjmení osvojitele v době rozhodování o osvojení. Jsou-li osvojiteli 

manželé, ponese osvojenec příjmení určené pro jejich ostatní děti. Tak tomu bude i v 

případě, že osvojitelem je manžel matky dítěte.91 O změně křestního jména osvojence 

soud nerozhoduje, ale podle § 64 Matričního zákona mají osvojitelé právo do 6 měsíců 

od právní moci rozsudku o osvojení (avšak nejpozději však do dosažení zletilosti 

osvojence), zvolit souhlasným prohlášením před matričním úřadem jiné jméno, než to, 

které má zapsáno v matriční knize. Pokud je však osvojenec starší 15ti let, musí s touto 

změnou souhlasit. Po uplynutí lhůty je možné provést změnu jména pouze ve správním 

řízení podle § 72 a n. Matričního zákona. 

4.2.1. Současné řízení o otcovství

Zákon o rodině v § 70a nabízí zvýšený zájem na ochranu biologického otcovství, 

když stanoví, že „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.“ Ustanovení navazuje na úpravu uvedenou v § 54 ZoR, který 

umožňuje, aby muž, který tvrdí, že je otcem dítěte navrhl, aby otcovství určil soud. 

                                                
90 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. et. al.: Občanský soudní řád I. § 1 – 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009. str. 1349 n. 
91 § 71 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
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Zákon zde opět poukazuje na přednost biologického rodičovství před náhradní rodinnou 

péčí. Toto ustanovení zařazené do zákona novelou z roku 1998 reaguje na judikaturu 

Evropského soudu pro lidská práva. Jako příklad mohu uvést rozsudek Keegan v. 

Irsko,92 který se zabýval případem, kdy matka dala novorozené dítě k adopci, aniž o tom 

otce informovala. Ten se následně dožadoval svěření nezletilého do své péče. Soud mu 

dal za pravdu a rozhodl, že „osvojení dítěte narozeného mimo manželství bez vědomí a 

proti vůli jeho otce porušuje čl. 8 Evropské úmluvy lidských práv.“93

Důležité je upozornit na skutečnost, že pokud o určení otcovství žaluje matka 

dítěte či dítě zastoupené opatrovníkem, toto ustanovení se nepoužije. 

                                                
92 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Keegan v. Irsko: 16969/90, ze dne 26. května 
1994
93 Více se tímto rozhodnutím zabývá HADERKA, J., F.: Případ Keegan versus Irsko. Právní rozhledy 
8/1995, str. 311
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5. „Děti bez původu“ 

„Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, 

právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich 

péči.“94 Úmluva o právech dítěte tímto ustanovením vyjadřuje nejen právo dítěte na péči 

ze strany rodičů, ale také právo na to, aby své rodiče vůbec znalo, tedy - jak je často 

citováno v literatuře – právo znát svůj původ. Tedy - pokud je to možné. Aby se rodiče

o dítě starali, vždy bohužel možné není. Jak je to ale s původem dítěte? V poslední 

kapitole se podíváme na některé situace, které dítěti nejen ztěžují, ale mnohdy zcela 

znemožňují se svého původu dopátrat. Avšak bez toho aniž bychom znali odpověď na 

otázky, kdo jsou rodiče dítěte, nemůžeme začít s rozborem jejich právního postavení 

v řízení o osvojení nezletilého. 

5.1. Utajené porody 

Možnost utajených porodů byla do naší legislativy zavedena zákonem č. 422/2004 

Sb.95 kterým byl do § 67b zákona o péči o zdraví lidu96 doplněn nový odstavec 20. 

Účelem zákona bylo podle jeho tvůrců „vytvoření podmínek ke snížení počtu umělých 

potratů“, protože v České republice k neúnosnému počtu umělých přerušení těhotenství 

docházelo. Příčinu tohoto jevu spatřovali mimo jiné v tom, že pokud ženy pociťovaly 

strach z reakce okolí na jejich těhotenství, legislativa jim neumožňovala porodit

v lékařském zařízení a přitom utajit osobní údaje. Byla zde pouze možnost využít 

vzdálené zdravotnické zařízení, čímž byla dána částečná anonymita vůči okolí, ale 

nejednalo se o uspokojivé řešení.97

                                                
94 Úmluva o právech dítěte. Sdělení MZV č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte. Čl. 7. 
95 Zákon č. 422/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů
96 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
97 Důvodová zpráva k zákonu č. 422/2004 Sb. 
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Pro představu o využívanosti tohoto institutu uvádím následující tabulku, kterou 

mi na žádost poskytla paní Sůrová z Odboru analýz, publikací a externí spolupráce 

ÚZIS ČR. Jedná se o počty utajených porodů v letech 2006 – 2009 v České republice a 

v jednotlivých krajích, ve kterých se nacházejí zdravotnická zařízení, kde porod 

proběhl.

Počty utajených porodů v krajích ČR, dle kraje, ve kterém se nachází nemocniční 
zařízení
Kraj / rok 2006 2007 2008 2009
Praha - 1 4 8
Středočeský - - - 1
Jihočeský - - 1 -
Plzeňský - 1 - -
Karlovarský - - 1 -
Ústecký - - - 1
Liberecký - - 1 -
Královéhradecký - - - -
Pardubický 1 - - -
Vysočina - - - -
Jihomoravský 5 6 2 4
Olomoucký 1 - - -
Zlínský - 1 1 -
Moravskoslezský 1 2 1 1
Celá ČR 8 11 11 15

Zdroj: na dotaz tabulku poskytla p. Sůrová z Odboru analýz, publikací a externí spolupráce ÚZIS ČR

Z tabulky je patrné, že ačkoli zájem o utajené porody narůstá, příliš využívané

nejsou. Nejvíce jich dosud proběhlo v Jihomoravském kraji a v Praze, naopak v krajích 

Královéhradeckém a Vysočina zatím k žádnému nedošlo. 

Nevím, zda můžeme říci, že byl původně zamýšlený účel naplněn. Pokles počtu 

umělých přerušení těhotenství je obecně dlouhodobým trendem a je přičítán zejména 

lepší dostupnosti antikoncepčních prostředků. Po nabytí účinnosti zákona 

č. 422/2004 Sb. nedošlo k žádné výraznější změně – v letech 2007 a 2008 došlo 

dokonce k mírnému vzestupu. Následující tabulka ukazuje vývoj počtu umělých 

přerušení těhotenství mezi lety 2000 a 2009 a je převzata ze statistiky Ústavu

zdravotnických informací a statistiky České republiky.98

                                                
98 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky [online], dostupné z WWW: 
http://www.uzis.cz/, Potraty 2009, publikace zpracovaná na základě Národního registru potratů [cit. 2011-
03-11], dostupné z WWW: http://www.uzis.cz/system/files/potraty2009.pdf



49

Vrchní řádek tabulky zobrazuje jednotlivé roky, ve spodním řádku je celkový 

počet umělých přerušení těhotenství.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
34623 32.528 31.142 29.298 27.574 26.453 25.352 25.414 25.760 24.636

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky99

„Utajeně“ porodit může žena, která má na území České republiky trvalý pobyt, 

porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem. Žena 

utajení podle doslovného znění zákona může učinit až po porodu – nikoli před ním. Ve 

skutečnosti je však s příslušným zdravotnickým zařízením předem domluvena a po 

porodu již jen podepíše předem vyplněný formulář. Další podmínkou je, že se nesmí 

jednat o rodičku, jejímuž manželovi svědčí domněnka otcovství podle § 51 zákona o 

rodině. To znamená nejen, že se nesmí jednat o ženu vdanou, ale také o ženu, která 

porodila méně než 300 dní po zániku manželství. 

Tato matka má právo na zvláštní ochranu svých osobních údajů. Zdravotnické 

zařízení je sice povinno vést zdravotnickou dokumentaci v rozsahu péče související 

s těhotenstvím a porodem, ale jméno a příjmení ženy je během její hospitalizace vedeno 

odděleně. Až po jejím propuštění je do zdravotnické dokumentace doplněno a ta je 

následně zapečetěna. 

Rozpečetění dokumentace je možné jedině na základě rozhodnutí soudu. Zákony 

ale neřeší, který soud je k tomuto úkonu věcně či místně příslušný, jaké důvody ho 

k tomu mohou vést, popřípadě kdo je oprávněn k podání návrhu.100 Hrušáková a 

Králíčková se ve svém článku Anonymní a utajené mateřství v České republice – utopie 

nebo realita?101 zamýšlejí také nad tím, jaké by mělo zjištění totožnosti matky právní 

následky. Je otázkou, zda by byla zapsána do matriky jako matka dítěte – navíc, by se 

jednalo pouze o deklaratorní akt, neboť žena se matkou stala ex lege. Ještě zajímavější 

by byla situace, kdy by dítě již bylo osvojeno. 

                                                
99 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky [online], dostupné z WWW: 
http://www.uzis.cz/, Potraty 2009, publikace zpracovaná na základě Národního registru potratů [cit. 2011-
03-11], dostupné z WWW: http://www.uzis.cz/system/files/potraty2009.pdf
100 HRUŠÁKOVÁ, M. el. al..: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009. str. 242. 
101 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ. Z.: Anonymní a utajené mateřství v České republice – utopie 
nebo realita?, Právní rozhledy 2/2005, str. 53
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Zákonem byl dále změněn Zákon o matrikách,102 kdy se do knihy narození kromě 

údajů o dítěti podle § 14 odst. 1 poznamená také informace o tom, že se jedná o případ 

utajeného porodu. Údaje o rodičích vyžadované na základě § 14 odst. 1 písm. d) se 

v tomto případě nezapíší a celý záznam bude proveden podle zprávy zdravotnického 

zařízení, v němž byl porod ukončen. Otázkou zůstává, jaké příjmení bude dítě mít. 

Zákonem č. 422/2004 Sb. je totiž zakotveno pouze vypuštění údajů o rodičích dítěte. 

Navíc matka žádá pouze o utajení údajů o své osobě, nikoli o utajení údajů o osobě 

dítěte, a žádá až po porodu.103 Z toho vyvozuji, že zapisovaným příjmením dítěte by 

mělo být příjmení matky. 

Jako neproblematičtější v této souvislosti spatřuji, že nedošlo ke sjednocení 

s předpisy rodinného práva, konkrétně s § 50a zákona o rodině. Podle něj je matkou 

dítěte žena, která ho porodila. Matkou dítěte je tedy ex lege i žena, která porodila 

utajeně.104 Z toho vyplývají další důsledky - vzniká jí rodičovská zodpovědnost, a tudíž 

je i zákonnou zástupkyní dítěte. Tento právní vztah zaniká až jeho osvojením. I 

„utajené“ rodičky někdy podepíší blanketový souhlas k osvojení – není to ale příliš 

časté, protože tak mohou učinit až po uplynutí zákonné šestitýdenní lhůty. V praxi 

dochází ve většině případů ke svěření „utajeně“ narozených dětí do preadopční péče 

ihned, jakmile opustí nemocnici. Z právního hlediska je však tento postup nezákonný. I 

zde by měla být dodržena dvouměsíční lhůta nutná pro vyslovení nezájmu, protože 

zákon výslovně žádnou výjimku neuvádí. Není ale jasné, vůči komu by byl nezájem 

vysloven, protože i když žena matkou dítěte je, její totožnost je utajena. 

5.2. Baby box

První baby-box byl slavnostně zprovozněn 1. 6. 2005 v objektu soukromé kliniky 

GynCentrum Hloubětín. Je zároveň nejvytíženějším u nás – bylo v něm nalezeno již 16 

dětí. K 1. dubnu 2011 bylo na našem území zřízeno již 43 baby-boxů. Celkem do nich 

bylo do nich odloženo 45 dětí. Více než polovina však na své první dítě stále čeká.105

                                                
102 Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Zejm. § 14 a § 17. 
103 UHEREK, P.: Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. str. 90. 
104 Shodný názor zastává i RADVANOVÁ. S.: Osvojení v proměnách společnosti. In Pocta Jiřímu 
Švestkovi k 75. narozeninám. Praha: ASPI, a.s., 2005. str. 252. 
105 Oficiální stránky provozovatele baby-boxů [online], dostupné z WWW: http://www.babybox.cz/, 
Zpráva o babyboxech k 8. 3. 2011 [cit. 2011-03-09], dostupné z WWW:
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Provozovateli a zřizovateli těchto schránek jsou „Nadační fond pro odložené děti 

STATIM“ společně s občanským sdružením „Babybox pro odložené děti – Statim“. 

Jejich cílem je „snaha o záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi 

za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt.“106

Jaké jsou ale právní předpisy, na jejichž základě jsou baby-boxy zřizovány a 

provozovány? Základem by měl být Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, který ve 

svém § 1 stanoví, co rozumíme pod pojmem sociálně-právní ochrana dětí a v § 4 

taxativně určuje, kdo je oprávněn ji zajišťovat. Podle § 4 odst. 2 písm. d) ZoSPOD jsou 

to „další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny.“ 

Působnost těchto osob je zakotvena v § 48 odst. 2 a 3 tohoto zákona a výčet je opět 

taxativní. Nenalezneme zde však nic, z čeho by se dala usuzovat působnost v oblasti 

baby-boxů. Schránky se tak pohybují v právním vakuu, bez jakéhokoli zákonného 

podkladu. 

Další otázkou je, jaký status má dítě, které je ve schránce nalezeno. 

Nejjednodušší, avšak nepříliš častá je situace, kdy jsou ve schránce společně s dítětem 

ponechány informace o jeho původu, rodičích a datum narození. Pak je dítě (pokud tak 

již nebylo učiněno dříve) zapsáno do matriční knihy a po uplynutí příslušných lhůt (viz 

níže) může být předloženo k adopci. Pokud matka žádné doklady nezanechá, je i zde

nutné zdůraznit, že tím, že dítě porodila (byť anonymně), se stala matkou se všemi 

důsledky z toho vyplývajícími (viz § 50a ZoR) a může se i později domáhat zápisu své 

osoby do matriční knihy – pokud prokáže, že matkou dítěte skutečně je. Podle § 17 

Matričního zákona se jedná o tzv. „dítě nezjištěné totožnosti“. Toto ustanovení říká, že 

zápis do knihy narození bude proveden podle výsledků šetření orgánů policie a zprávy 

lékaře obsahující sdělení o pohlaví a pravděpodobném datu narození dítěte. Výsledek 

šetření i zprávu lékaře by měl matričnímu úřadu předat orgán policie, který šetření 

prováděl. V případě dětí odložených do baby-boxů však k žádnému policejnému šetření 

nedochází. Policejní prezidium se k celé věci vyjádřilo následovně: „Baby-boxy 

nespadají do kompetence Policie ČR a policisté nebudou pátrat po rodičích dětí, které 

do nich budou odloženy. Výjimkou jsou pouze případy, kdy to Policii ČR ukládá 

                                                                                                                                              
http://www.babybox.cz/?p=zprava

106Oficiální stránky provozovatele baby-boxů [online], dostupné z WWW: http://www.babybox.cz/
Občanské sdružení a Nadační fond [cit. 2011-03-09], dostupné z WWW:
http://www.babybox.cz/?p=sdruzeni a http://www.babybox.cz/?p=fond
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zákon.“107 K závěru, že odložení dítěte do baby-boxu nenaplňuje skutkovou podstatu 

trestného činu opuštění dítěte, dochází ve svém článku „Baby box – méně idealizmu a 

více reality“ i Mitlöhner: „Okamžikem vložení novorozence do baby boxu začíná jeho 

faktické opuštění (§ 195 TZ) osobou či osobami, které mají zákonnou povinnost o ně 

pečovat, včetně povinnosti vyživovat či zaopatřovat (§ 196 TZ), avšak za situace, ve 

které nedochází k vystavení dítěte nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví (§ 195 

TZ).“108

Složitější právní situace nastává při osvojování těchto dětí. Většinou zde

pozorujeme snahu svěřit dítě co nejdříve do péče budoucích osvojitelů. Vlastní osvojení 

je však možné provést až po uběhnutí příslušných lhůt. Není pravděpodobné, že by se 

matka vrátila podepsat souhlas s osvojením, proto musí být dodržena minimální 

dvouměsíční lhůta pro vyslovení nezájmu. Problémem je, že děti často nejsou do baby-

boxů umísťovány bezprostředně po narození, jak vyžaduje dikce § 68 odst. 1 písm. b) 

ZoR,109 proto musí být dodržena dokonce šestiměsíční lhůta vyžadovaná podle § 68 

odst. 1 písm. a) ZoR.110 Zcela opačně pohlíží na tuto situaci Novotná, která ve svém 

článku uveřejněném v časopise Právo a rodina (7/2010) tvrdí, že se u dítěte nalezeného 

v baby-boxu není nutné zabývat otázkou souhlasu k osvojení či vyslovení nezájmu. 

Vychází z toho, že nalezené dítě je tzv. „právně volné“ a tím osvojitelné v krátké době 

po jeho nalezení. Není nutné čekat na uplynutí lhůty dvou měsíců od narození dítěte, 

protože „není vůči komu vyslovit výrok, že se o dítě nezajímal.“111 S tímto názorem se 

však ztotožnit nemohu a domnívám se, že vzhledem k tomu, že nikde není stanovena 

žádná zákonná výjimka, pak i když rodiče dítěte neznáme, výše uvedené lhůty by se 

                                                
107 Fond ohrožených dětí [online], Článek „Stanovisko policejního prezidia k Babyboxům nám dalo za 
pravdu“ [cit. 2011-03-18], dostupné z WWW:
http://www.fod.cz/stranky/adopce/anonym_porod.htm#stanovisko0

108 MITLÖHNER, M.: Baby box – méně idealizmu a více reality. Sborník z kongresu Pardubice, 2007
109 Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte jeho rodiče, není třeba jejich souhlasu, jestliže b) 
po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě žádný zájem, ačkoliv jim v projevení 
zájmu nebránila závažná překážka.
110 Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte jeho rodiče, není třeba jejich souhlasu, jestliže a) 
po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, že dítě 
pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti a neprojevují 
snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohli osobně ujmout 
péče o dítě
111 NOVOTNÁ, V.: Nalezené děti a možnosti řešení jejich právního postavení. Právo a rodina 7/2010, 
str. 1 n.
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měly dodržet pro případ, že by se o dítě dodatečně přihlásili a požadovali jeho navrácení 

do vlastní péče. 

Problematika baby-boxů vzbuzuje dodnes bouřlivé diskuse mezi odbornou i 

laickou veřejností a to nejen z právního hlediska. Otázkou je i to, jakým způsobem (a 

zda vůbec) odloženým dětem pomáhají. „Pokud by baby-schránka měla pomáhat v 

situaci, kdy matka z neznalosti, v duševní poruše, v důsledku bezradnosti apod. své dítě 

někde odloží, nebo je zbaví života, pak nelze nevidět, že je to zbožné přání. Taková 

matka nemá volbu, chce se dítěte zbavit, a to co nejrychleji. A pakliže neví, co má dělat, 

je bezradná nebo jedná v duševní poruše apod., rozhodně o ní nelze mít za to, že bude 

uvažovat racionálně – a že tedy třeba z Roztok nebo Lahovic, natož pak z Kolína nebo 

Kladna, ponese nebo poveze své dítě do pražské schránky. To ale platí i tehdy, je-li 

schránka třeba jen o ulici dál.“112

                                                
112 ZUKLÍNOVÁ, M.: Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek. Právní rozhledy, 
7/2005, str. 250-253
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Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala tématem právního postavení rodičů dítěte při jeho 

osvojení. Při jeho hlubším studiu mě velmi překvapila neúplnost a nejednoznačnost 

právní úpravy nejen v oblasti vlastního osvojení, ale i v otázkách, které mu předcházejí, 

jako je například určení osob, které můžeme považovat za matku a otce dítěte. 

Důvodem jsou zejména medicínské pokroky v oblasti asistované reprodukce, na které 

zákon nedokázal pružně reagovat. Těmto otázkám jsem se věnovala pouze okrajově a 

upozornila jsem na nejaktuálnější problémy, a to proto, že jejich bližší rozbor by mohl 

být námětem samostatné práce. Jedná se však o velmi důležitou oblast, která s mým 

hlavním tématem – právním postavením rodičů dítěte při jeho osvojení – velmi úzce 

souvisí. Je totiž nemožné vymezit právní postavení osoby, kterou ani nedokážeme 

přesně definovat. 

Problematika vlastního osvojení je roztříštěna do řady právních předpisů. 

Těžištěm je právo soukromé, kde základ hmotně-právní úpravy nalezneme v Zákoně o 

rodině, procesní stránka je zakotvena v Občanském soudním řádu. Oproti tomu oblast 

zprostředkování osvojení upravuje právo veřejné. I přesto, že právní úprava osvojení 

klade v mnoha ohledech důraz na postavení a budoucnost dítěte, nelze práva jeho 

biologických rodičů opomíjet. Největší problém spatřuji v nedostatečné úpravě 

postavení nezletilého rodiče, které zákon výslovně nevymezuje. V praxi tak dochází k 

tomu, že blanketový souhlas s osvojením je udělován nezletilými rodiči i přesto, že 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo metodický pokyn zcela opačného znění. 

Nevhodné je podle mého názoru vzhledem k nezkušenosti a snadné ovlivnitelnosti 

nezletilého rodiče i udělování tohoto souhlasu před orgánem sociálně-právní ochrany 

dětí a nikoli před soudem, jak se v praxi často děje. Za jediné spolehlivé řešení těchto 

problémů považuji přijetí zcela nové zákonné úpravy, která by výslovně definovala 

podmínky udělování adresného či blanketového souhlasu nezletilým rodičem. 

Další nedostatek spatřuji v oprávnění orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit 

dítě do preadopční péče. Tato úprava je odůvodněna zejména snahou o administrativní 

zjednodušení a urychlení procesu osvojení. Avšak pouze soud je na základě Listiny 

základních práv a svobod oprávněn omezit práva rodičů a odloučit od nich nezletilé děti 

i proti jejich vůli.
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Poslední kapitolu jsem věnovala aktuální a diskutované otázce tzv. utajených 

porodů a baby-boxů. Názor na existenci obou těchto institutů zdaleka není jednotný. 

Jejich oponenti zdůrazňují zejména porušení práva dítěte znát svůj původ, zastánci 

poukazují hlavně na snížení počtu umělých přerušení těhotenství a vražd novorozených 

dětí. Ani jeden z těchto vlivů však nebyl přímo prokázán. Za spornou považuji i právní 

stránku. K úpravě utajených porodů došlo veřejnoprávním předpisem, zákonem 

č. 422/2004 Sb., kterým byl změněn zákon o péči o zdraví lidu, matriční zákon a zákon 

o veřejném zdravotním pojištění. Ke změně Zákona o rodině však nedošlo, a velmi 

problematickým tak zůstává určení mateřství a následně i definování právního postavení 

rodičů při osvojení jejich dítěte. Stejné otázky vyvstávají i v oblasti babyboxů, které 

však nejsou právním řádem upraveny vůbec a jsou jednotlivými institucemi pouze 

tolerovány. Domnívám se, že jejich úprava by měla být jednou z priorit našich 

zákonodárců. 

I přes výše uváděné výtky a problémy poskytuje Zákon o rodině a s ním 

související předpisy velmi dobrý základ, ze kterého může vycházet případná budoucí 

právní úprava osvojení. Nedostatky jsou dány zejména skutečností, že od jeho vzniku 

uplynula již řada let a některá ustanovení nevyhovují požadavkům dnešní doby, a také 

tím, že úprava rodinného práva není pro zákonodárce prioritou. V současné době se opět 

hovoří o možném schválení nového Občanského zákoníku, jehož součástí by měla být i 

komplexní kodifikace rodinného práva. To by jistě přispělo k lepší provázanosti 

s ostatními soukromoprávními normami. Je však otázkou, zda jí bude odstraněna 

disharmonie s předpisy veřejnoprávními a zda se zákonodárci podaří lépe vyjádřit nyní 

nejednoznačnou a doplnit zcela chybějící úpravu některých institutů. 
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Seznam použitých zkratek 

ZoR – Zákon o rodině

ObčZ – občanský zákoník 

OSŘ – občanský soudní řád 

ZoSoudP – Zákon o soudních poplatcích 

ZoSPOD – Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
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Právní postavení rodičů dítěte při jeho osvojení

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 
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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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The legal status of parents of a child in case of the child's 

adoption

Abstract

The thesis is concerned with adoption, focusing primarily on the legal status of 

child’s parents during adoption proceedings. It aims to highlight the current problems, 

which stem not only from the incompleteness and ambiguity of the legislation, but also 

from its application in practice. When analyzing the particular topics, I relied on 

professional publications and commentaries on laws, which I compared with the actual 

articles in selected journals and the current jurisdiction, which, however, is not too rich 

in this area. Practical side was consulted with Dr. Zarasova - an employee of the 

Department of Social and Legal Protection of Children in Ministry of Labour and Social 

Affairs. 

The work consists of an introduction, five successive chapters and a conclusion. 

The first chapter defines the basic terms that are often used in practice and the definition 

of which is often not entirely clear - children, parents and family. In addition, this 

chapter addresses the concept of substitute family care and introduces some of its forms, 

which the law in the Czech Republic offers. As an overview, several international and 

year-to-year comparisons are also listed.

The second chapter investigates the actual adoption in more detail. It explains its 

nature and clarifies the conditions that the law requires for the adoption’s successful 

course - focusing on the applicant and future adopted child. Attention is paid to the joint 

adoption of a child by a married couple, with discussion on adoption by registered 

partners and same-sex couples. Furthermore, both current adoption options are 

introduced - adoption of first stage, also called cancellable, and adoption of the second 

stage, known as indefeasible. The possibility of conversion of the first type to the 

second is also discussed. 

Legal status of the child's parents, as a major subject of the work, is analyzed in 

the third chapter. The first part defines the addressed consent to adoption, how it is 

conditioned and possibilities of its revocation. Separately the work deals with the 
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consent of an underage parent. The second part of the chapter describes a situation 

where consent to adoption is not required or where a so-called blanket consent is 

granted – without a relation to the particular adopter. This part also discusses underage 

parents and their status being far from clear, which causes considerable problems in 

practice. The last part of this chapter is dedicated to the guardian's consent, child’s 

consent and the necessity of consent when the adoption is transformed.

The fourth chapter provides information on the procedural aspects, with the main 

emphasis placed on the status of the child’s parents in the proceedings – in the process 

of determining whether a child's parents must consent to its adoption, and in the 

adoption proceedings themselves. 

The final chapter in this work deals with so-called “secret births” and baby boxes. 

This is a very actual topic which is subject of fierce debates among the experts and the 

public, both social-wise and ethical-wise. I believe that these topics are closely related 

with the legal status of parents. The law tends to tolerate these institutions rather than to 

regulate them. Further, it does not even offer a satisfactory answer to the question who 

are the parents of the child, let alone to govern their legal status.

The work offers a perspective of the current adoption legislation, its nowadays 

issues and outline of their possible solutions. The biggest problem seems to be 

inconsistent amendments of certain laws, on which other laws depend where the 

amendments have not been reflected. The best solution would, in my opinion, be a new 

act, that would consolidate all the related provisions and thus eliminate the 

discrepancies mentioned.
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