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Úvod 

 Osvojení patří neodmyslitelně mezi základní instituty rodinného práva. Jeho 

zařazení do této kategorie možná vede některé z právních teoretiků k názoru, že 

osvojení by mělo být považováno zejména za jeden z druhů náhradní péče o dítě. Tato 

teze může být z velké části ovlivněna nazíráním na institut osvojení, přetrvávající 

z doby minulé, kdy vystupoval do popředí především aspekt zajištění náhradní rodiny.  

 Osvojení je však zejména a především nutno chápat jako statusovou změnu 

osvojence, jelikož osvojením se ruší veškerá práva a povinnosti, které jej vázaly 

k biologické rodině, a vznikají mu práva a povinnosti nové k osvojiteli a jeho 

příbuzným. Jde tedy o vznik právního příbuzenství. Případná tenze mezi oběma 

pojetími účelu osvojení je příhodně vysvětlena autory knihy „200 let Všeobecného 

občanského zákoníku“ takto: „institut osvojení je prvořadě institut statusový, jemuž je 

pak stejně jako v případě rodičovství péče o dítě imanentní. Že jde pak o péči náhradní, 

je jen důsledek onoho statusového charakteru“.
1
 

Pochopení osvojení coby statusové změny bude značně posíleno s účinností 

zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „OZ 2014“), jelikož s jeho přijetím již 

nebude možno osvojení považovat primárně za formu náhradní péče o dítě, poněvadž se 

zákoník 2014 vrací k originálnímu pojetí osvojení jako statusového institutu. Jelikož OZ 

2014 přináší i mnoho dalších významných změn, rozhodla jsem se do své práce zařadit 

kapitolu věnovanou všem těmto změnám. Účelem této kapitoly bude poskytnout jasnou 

a přehlednou komparaci stávající a nové úpravy. 

 Diplomová práce, jak již její název napovídá, není koncipována jako zevrubný 

výklad určité problematiky ze sféry osvojení. Jejím cílem je spíše najít a zachytit 

zajímavé sporné body, které nemusí být na první pohled patrné. Tento postup je zvolen 

z důvodu velkého počtu diplomových a rigorózních prací, které již byly věnovány 

tématu osvojení jako takovému, avšak povětšinou byly zaměřeny na vnitrostátní úpravu 

a věnovaly se určitému segmentu celé problematiky. Z toho důvodu se ve své práci 

hodlám soustředit více na úpravu osvojení mezinárodního. Při tvorbě této práce bude 

použita analyticko-komparativní metoda. 

                                                 
1
 HENDRYCHOVÁ-ZUKLÍNOVÁ, M. Osvojení včera, dnes a zítra. In DVOŘÁK, J.; MALÝ, K. 200 let 

Všeobecného občanského zákoníku. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, str. 476 
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 Práce bude členěna do šesti kapitol, z nichž první bude zaměřena na vysvětlení 

pojmu osvojení, nastínění jeho dělení na druhy, a dále bude obsahem také výčet 

relevantních pramenů právní úpravy. 

Druhá kapitola přiblíží historii osvojení, a to nejprve ve světovém a posléze i 

v českém měřítku. Osvětlení historických souvislostí je nezbytným předpokladem pro 

pochopení vývoje tohoto institutu a možného návratu k jeho dřívějším formám. 

 Třetí kapitola bude věnována předpokladům pro osvojení, s důrazem na osvojení 

mezinárodní. Jako první je řešena otázka podmínek osvojení obecně. Druhá dílčí 

kapitola osvětlí povahu osvojení mezinárodního, včetně jeho specifik a jeho, dle 

některých právních teoretiků, povahy, coby tzv. krajního opatření. Třetí podkapitola 

bude zaměřena na podmínky mezinárodního osvojení, které musí být splněny navíc nad 

rámec podmínek obecných, pokud má dojít k zákonnému osvojení do ciziny, či naopak. 

 Čtvrtá kapitola bude zaměřena na promítnutí základních principů osvojení do 

řízení spojených s osvojením, zejména do řízení o preadopční péči, incidenčního řízení 

a vlastního řízení o osvojení. Samostatně bude, po vzoru předchozí kapitoly, probrána 

problematika souladu řízení o mezinárodním osvojení s vedoucími principy osvojení 

s důrazem na zvláštnosti tohoto řízení. 

Předposlední pátá kapitola se bude týkat práva dítěte znát svůj původ, jak je 

zakotveno v mnoha mezinárodních dokumentech a rozhodnutích Evropského soudu pro 

lidská práva. Součástí kapitoly bude také pojednání o dopadech, které může mít 

zamezení přístupu k informacím o původu pro dané dítě. Dále bude řešena otázka 

promítnutí práva dítěte znát svůj původ do právního řádu České republiky. V této 

souvislosti bude provedena analýza změn, které v této problematice přinese OZ 2014.  

V poslední kapitole se pokusím shrnout nejpodstatnější změny, které s sebou 

přinese OZ 2014 pro oblast osvojení, a to v podobě komparace s účinnou úpravou. 

Zároveň se budu snažit analyzovat možné dopady těchto změn, popřípadě odvodit kde 

se nová právní úprava inspirovala. 

Diplomová práce reflektuje stav právních předpisů ke dni 31. července 2013. 
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1. Pojem a podstata osvojení 

1.1 Pojem osvojení 

Pojem osvojení, jak uvádějí někteří autoři
2
, lze v rámci teorie rodinného práva 

chápat dvojím způsobem: 

 jako jednání osvojitele, kterým zakládá rodinně právní vztah osvojence ke své 

osobě i svým příbuzným, tedy určitý akt přijetí cizího dítěte za vlastní 

 jednak jako určitý následek výše popsaného jednání osvojitele, tedy samotný 

nově vzniklý právní poměr mezi osvojencem a osvojitelem, potažmo jeho 

příbuznými. 

Titíž autoři se však následně s odkazem na relevantní literaturu
3
 přiklánějí 

k názoru, že osvojením v pravém slova smyslu je pouze právní jednání osvojitele, 

kterým přijímá cizí dítě za své. Právní následek v podobě poměru imitujícího biologický 

svazek mezi rodičem a potomkem by napříště za osvojení být považován neměl. Dle 

mého názoru je tomu tak právě z toho důvodu, že následný poměr mezi osvojitelem a 

osvojencem ve všech ohledech naplňuje kritéria vztahu mezi rodičem a dítětem, a tudíž 

může být nazýván prostě rodičovstvím. 

Tímto ovšem víceznačnost pojmu osvojení nekončí. Osvojení, ve smyslu 

osvojení „dětí cizích“ (tedy ne manželem matky, popřípadě manželkou otce dítěte) je, 

jak již bylo zmíněno výše, nutno chápat jako markantní zásah do veřejné i soukromé 

sféry osvojence. Dochází ke změně osobního stavu dítěte, tedy k tzv. statusovým 

následkům
4
, zároveň však osvojení slouží také jako jeden z institutů náhradní rodinné 

péče.  

Právní vztahy osvojence k jeho biologické rodině jsou osvojením zpřetrhány a 

právní mocí rozsudku o osvojení dochází k vytvoření právního příbuzenství osvojence 

s osvojitelem a jeho rodinou.
5
 Můžeme tedy dovodit, že osvojení má mezi ostatními 

instituty náhradní rodinné péče zvláštní výsostné postavení, jelikož jako jediné 

způsobuje změnu osobního statusu, což je změna zásadní a povětšinou také trvalá 

(výjimky budou zmíněny dále v textu). Trvalost přispívá ke stabilitě nově vniklého 

                                                 
2
HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Rodinné právo. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. str. 106 – 7.  

3
 PLÁNKOVÁ, O. Osvojenie dieťaťa. 1. vydání. Bratislava: Obzor, 1979. str. 29 

4
 RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M. Kurz občanského práva. Instituty rodinného práva. 1. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 1999, str. 130 
5
 Ibid. 
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právního vztahu mezi osvojencem a osvojitelem, a stabilita výchovného prostředí je 

bezpochyby jednou z podmínek zajištění nejlepšího zájmu dítěte, který by měl byt dle 

čl. 3 Úmluvy o právech dítěte „předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, 

ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními 

nebo zákonodárnými orgány“. 

1.2 Druhy osvojení 

Přestože právní řád České republiky rozeznává pouze dva typy osvojení, a to 

osvojení zrušitelné a nezrušitelné, odborná literatura představila mnohem 

sofistikovanější dělení na několik jeho druhů, či typů v závislosti na rozhodujících 

faktorech. Cílem této podkapitoly je představit tyto druhy, jelikož bez bližší znalosti 

jejich rozlišovacích znaků, by orientace v problematice osvojení byla značně ztížená. 

 

Dle míry integrace osvojence do nové rodiny můžeme rozlišovat: 

 

 Osvojení úplné, vyznačující se naprostým zánikem právních vztahů osvojence 

k původní rodině a vznikem právního vztahu mezi osvojencem a osvojitelem 

jako mezi „dětmi a rodiči“. Dle § 66 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině 

(dále jen „ZoR“ případně „zákon o rodině“) je tento druh osvojení jediným 

možným na území České republiky. 

 Osvojení neúplné, které zaručuje osvojenci a jeho biologickému rodiči trvání 

některých aspektů vzájemného vztahu, jako například podpůrně působící 

vzájemná vyživovací povinnost, či dědické právo, a zároveň zamezuje plnému 

začlenění osvojence do rodinných vazeb osvojitele.
6
 

 

Dle počtu osob osvojitelů lze osvojení členit na: 

 

 Osvojení individuální, tedy osvojení pouze jednou osobou samostatně. Pokud je 

jí osoba žijící v manželství, je nutné splnění dalších podmínek. 

                                                 
6
 HRUŠÁKOVÁ, M; KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. vydání, Masarykova univerzita ve 

spolupráci s nakladatelstvím Doplněk, 2006, str. 279 
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 Osvojení společné, to je však dle ZoR umožněno pouze manželům, přičemž 

osoby žijící v registrovaném partnerství zde, na rozdíl od mnoha jiných situací, 

nejsou manželům postaveny naroveň, právě naopak jim není dovoleno osvojit si 

dítě ani samostatně
7
. Tento fakt je některými institucemi dlouhodobě 

kritizován
8
. 

  

Dále můžeme osvojení dělit dle jeho potencionální trvalosti na:  

 Osvojení zrušitelné, někdy též nazýváno osvojení I. stupně, či osvojení 

jednoduché, prosté, které je možné následně zrušit rozhodnutím soudu. Návrh na 

zrušení osvojení mohou soudu dle § 73 ZoR podat pouze a jedině osvojitel, či 

osvojenec, pro tento návrh však musí mít důležité důvody. Tyto však zákon 

blíže nevymezuje, objasnění tohoto vágního pojmu je ponecháno zcela na 

uvážení soudu. Právní mocí rozhodnutí o zrušení osvojení zanikají všechna 

práva a povinnosti osvojením založené. V důsledku zrušení příbuzenského 

vztahu mezi osvojencem a osvojitelem, popřípadě jeho rodinou zanikají jak 

zákonné dědické vztahy, tak překážky vzniku manželství. Ruší se zákonná 

vyživovací povinnost mezi osvojencem a osvojitelem a tato osvojenci znovu 

vzniká vůči biologickým rodičům a vice versa. Pokud osvojenec ještě nedosáhl 

zletilosti, vzniká znovu rodičovská zodpovědnost biologickým rodičům 

osvojence. V neposlední řadě dle § 73 odst. 2 ZoR osvojenec po zrušení 

osvojení povinně znovu nabývá své původní příjmení.  

 Osvojení nezrušitelné, neboli osvojení II. stupně, popřípadě také dle relevantní 

literatury osvojení se zápisem do matriky. Jak naznačuje odkaz na matriční 

zápis, v případě osvojení nezrušitelného se osvojitel, popřípadě osvojitelé 

zapisují do matriky namísto biologických rodičů (§ 74 odst. 1 ZoR
 
), podobně je 

upraven také rodný list osvojence (§ 29 d) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, 

jménu a příjmení, dále jen „zákon o matrikách“), důsledkem čehož je vznik 

mnohem pevnějšího právního vztahu, který kopíruje přirozený vztah mezi rodiči 

                                                 
7
  „Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.“- § 13 odst. 2 zákona 

č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství 
8
 Podnět Výboru pro sexuální menšiny ke zrušení zákazu individuální adopce v zákoně č. 115/2006 Sb., o 

registrovaném partnerství a o změně některých zákonů, Zápis ze zasedání Rady Vlády ČR pro lidská 

práva konaného dne 18. června 2009, str. 8, dostupné také z www: 

<http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/Zapis-ze-zasedani-Rady-dne-18--

cervna-2009.pdf> 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/Zapis-ze-zasedani-Rady-dne-18--cervna-2009.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/Zapis-ze-zasedani-Rady-dne-18--cervna-2009.pdf
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a děti ještě dokonaleji, než osvojení I. stupně. Jelikož se jedná o závažnější 

právní jednání, zákon stanovuje přísnější podmínky vzniku nezrušitelného 

osvojení, a to jak na straně osvojitele, kde se jím mohou stát jen v zákoně 

taxativně stanovené osoby (§ 74 odst. 2 ZoR), tak na straně osvojence, kde je 

naproti tomu stanovena hranice věková (§ 75 ZoR). 

 

V neposlední řadě můžeme osvojení dělit podle přítomnosti mezinárodního prvku na: 

 Vnitrostátní osvojení, kdy se občanství osvojovaného dítěte nemění a řízení o 

osvojení se v plném rozsahu odehrává pouze na území České republiky. 

 Osvojení mezinárodní, při kterém je osvojováno dítě z České republiky do 

zahraničí, či naopak. Dle předchozího popisu by podle mého názoru bylo 

vhodnější v českém jazyce používat doslovný překlad anglického pojmu „inter-

country adoption“
9
, tedy mezistátní osvojení. Tento pojem lépe vystihuje 

podstatu tohoto institutu, coby spolupráce na úrovni států a jejich bilaterárních 

jednání, spíše než pojem „mezinárodní“, který svádí k domněnce, že se jedná o 

nadnárodní institut. Pro účely této práce však tyto pojmy budou používány 

zaměnitelně. O problematice mezinárodního osvojení bude blíže pojednáno 

v následujícím textu. Výše uvedené informace slouží pouze k snazšímu 

pochopení rozdílu mezi osvojením vnitrostátním a mezinárodním.  

1.3 Prameny právní úpravy k 31.7.2013 

 Prameny právní úpravy je možno dělit na vnitrostátní a mezinárodní. Základem, 

na kterém je vystavěna vnitrostátní úprava je bezesporu Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., 

Listina základních práv a svobod, zejména čl. 32 odst. 1, který zaručuje zvláštní 

ochranu dětem a mladistvým a zároveň staví rodinu a rodičovství pod ochranu zákona. 

Tyto principy jsou imanentním vodítkem při aplikaci norem týkajících se osvojení. 

 Nejdůležitějším vnitrostátním předpisem je ZoR, obsahující problematiku 

osvojení ve své části druhé, hlavě IV. Dalším pramenem je zákon č. 359/1999 Sb., o 

                                                 
9
 Čl. 21(b) Úmluvy o právech dítěte v anglické verzi – Convention on the righs of the child, dostupné také 

z www: 

<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zpbGBMSWyhQJ:www.unicef.org/magic/media/crc_wo

rd_format_english.doc+convention+on+the+rights+of+the+child+full+text&hl=cs&pid=bl&srcid=ADGE

ESjXeUQaAcDz85oGIJsriqhqkuo5Pb_cbeoYB8Bb7jY4G4CDLRWBvY6QF-

x3QnbA4jHccF6lAnVQuWCvFy9ThCrVr3eSX8HkOMtC2n59ETeBjAl8ALiftD6Sx_np3IpSSkcWbpct

&sig=AHIEtbSw0KRemmEZb8j44Jk3Cmus6zbPUA> 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zpbGBMSWyhQJ:www.unicef.org/magic/media/crc_word_format_english.doc+convention+on+the+rights+of+the+child+full+text&hl=cs&pid=bl&srcid=ADGEESjXeUQaAcDz85oGIJsriqhqkuo5Pb_cbeoYB8Bb7jY4G4CDLRWBvY6QF-x3QnbA4jHccF6lAnVQuWCvFy9ThCrVr3eSX8HkOMtC2n59ETeBjAl8ALiftD6Sx_np3IpSSkcWbpct&sig=AHIEtbSw0KRemmEZb8j44Jk3Cmus6zbPUA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zpbGBMSWyhQJ:www.unicef.org/magic/media/crc_word_format_english.doc+convention+on+the+rights+of+the+child+full+text&hl=cs&pid=bl&srcid=ADGEESjXeUQaAcDz85oGIJsriqhqkuo5Pb_cbeoYB8Bb7jY4G4CDLRWBvY6QF-x3QnbA4jHccF6lAnVQuWCvFy9ThCrVr3eSX8HkOMtC2n59ETeBjAl8ALiftD6Sx_np3IpSSkcWbpct&sig=AHIEtbSw0KRemmEZb8j44Jk3Cmus6zbPUA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zpbGBMSWyhQJ:www.unicef.org/magic/media/crc_word_format_english.doc+convention+on+the+rights+of+the+child+full+text&hl=cs&pid=bl&srcid=ADGEESjXeUQaAcDz85oGIJsriqhqkuo5Pb_cbeoYB8Bb7jY4G4CDLRWBvY6QF-x3QnbA4jHccF6lAnVQuWCvFy9ThCrVr3eSX8HkOMtC2n59ETeBjAl8ALiftD6Sx_np3IpSSkcWbpct&sig=AHIEtbSw0KRemmEZb8j44Jk3Cmus6zbPUA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zpbGBMSWyhQJ:www.unicef.org/magic/media/crc_word_format_english.doc+convention+on+the+rights+of+the+child+full+text&hl=cs&pid=bl&srcid=ADGEESjXeUQaAcDz85oGIJsriqhqkuo5Pb_cbeoYB8Bb7jY4G4CDLRWBvY6QF-x3QnbA4jHccF6lAnVQuWCvFy9ThCrVr3eSX8HkOMtC2n59ETeBjAl8ALiftD6Sx_np3IpSSkcWbpct&sig=AHIEtbSw0KRemmEZb8j44Jk3Cmus6zbPUA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zpbGBMSWyhQJ:www.unicef.org/magic/media/crc_word_format_english.doc+convention+on+the+rights+of+the+child+full+text&hl=cs&pid=bl&srcid=ADGEESjXeUQaAcDz85oGIJsriqhqkuo5Pb_cbeoYB8Bb7jY4G4CDLRWBvY6QF-x3QnbA4jHccF6lAnVQuWCvFy9ThCrVr3eSX8HkOMtC2n59ETeBjAl8ALiftD6Sx_np3IpSSkcWbpct&sig=AHIEtbSw0KRemmEZb8j44Jk3Cmus6zbPUA
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sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „zákon o soc. práv. ochraně“), který upravuje 

zejména fázi kontroly splnění podmínek pro osvojení a preadopční péče. Důležitým 

pramenem je taktéž zákon o matrikách, který upravuje důsledky statusové změny 

osvojence, jak bylo již řečeno výše v textu. V neposlední řadě je také velmi důležitou 

normou zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), v němž je možno 

nalézt úpravu řízení o osvojení, jenž se koná před soudem. Pokud se zaměříme na 

osvojení, v němž může být přítomen mezinárodní prvek, je třeba vzít ještě v úvahu 

zákon č. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. 

 Mezinárodní prameny právní úpravy můžeme dělit na nezávazné, které byly, dá 

se říci, prvními vlaštovkami na tomto poli, jelikož státy v dané době nebyly ochotny se 

plně podřídit kontrole orgánů vykonávajících dohled nad dodržováním, a na závazné, 

které již kontrolní mechanismus obsahují. Tyto závazné dokumenty můžeme dále dělit 

na úmluvy univerzálního typu, jejichž signatářem se může stát jakýkoliv stát, a na 

úmluvy regionálního typu, jejichž okruh signatářů je omezen zeměpisnou polohou, či 

předchozím členstvím v organizaci. 

  Z nezávazných mezinárodních dokumentů je třeba zmínit zejména tzv. 

Ženevskou deklaraci práv dítěte, přijatou roku 1924 Ligou národů, která jako první 

vůbec zakotvila skutečnost, že dítě je pro svou tělesnou a duševní nevyspělost hodno 

zvláštní ochrany. Dalším stále ještě nezávazným pramenem je Deklarace sociálních a 

právních zásad ochrany a zajištění blaha dětí, která byla přijata OSN v roce 1986 a 

sloužila jako podklad pro vyjednání a přijetí obsahu Úmluvy o právech dítěte. 

 Úmluva o právech dítěte byla prvním univerzálním závazným dokumentem a 

byla přijata v roce 1989 v New Yorku. Její význam spočívá také ve skutečnosti, že 

navrhovatelem přijetí dokumentu této povahy bylo již v roce 1979 Polsko, coby té doby 

reprezentant východního bloku, které se také účastnilo vyjednávání o jejím obsahu a 

vložilo do něj mnoho úsilí. Úmluva o právech dítěte se věnuje problematice osvojení 

v článku 21. Dalším univerzálním mezinárodním dokumentem na poli osvojení je 

Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, jež byla přijata 

Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého v roce 1995 a která blíže 

zakotvuje podmínky řízení o mezinárodním osvojení.  

 Pokud obrátíme svou pozornost na regionální prameny práva, tak jedním 

z dokumentů upravujících práva dítěte je Americká úmluva o lidských právech, přijata 
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Organizací amerických států roku 1969, která se však zaobírá touto problematikou jen 

velmi okrajově ve svém článku 19. Mnohem důležitějším regionálním institutem je pro 

naše účely Evropská úmluva o osvojení dětí, přijata roku 1967 členskými státy Rady 

Evropy, která však pro Českou republiku vstoupila v platnost až 9. prosince 2000. Jejím 

hlavním cílem bylo sjednocení principů a společných zásad uplatňovaných v řízení o 

osvojení tak, aby se zamezilo rozporům jednotlivých národních právních úprav. Tato 

úmluva byla v roce 2008 revidována, tak aby používané pojmy byly v souladu s později 

přijatými dokumenty, proto byl například nahrazen pojem „child´s welfare“ pojmem 

„best interest of the child“.  

 V neposlední řadě je třeba také vždy zohlednit rozsudky Evropského soudu pro 

lidská práva (dále jen „ESLP“) týkající se osvojení, které mohou sloužit nejen jako 

vodítko při aplikaci norem, ale také mohou odhalit ustanovení mezinárodních smluv, 

která je třeba změnit, jelikož nejsou v souladu se základními principy uplatňovanými 

v tomto odvětví. Důležitost rozsudků ESLP bude blíže rozvedena v kapitole věnující se 

právu dítěte znát svůj původ. 

  

2. Historický exkurz institutem osvojení 

Tato kapitola je do diplomové práce zařazena z důvodu bližšího seznámení se 

s vývojem osvojení od jeho historických počátků do současnosti. Toto „seznámení se“ 

je důležité nejen z hlediska možného historického výkladu textu ZoR, ale také pro 

pochopení změn v oblasti osvojení, které přinese OZ 2014. Ty poté mohou být vnímány 

jako znovuzavedení některých v minulosti užívaných a následně opuštěných institutů. 

Čímž bude možno volně navázat na dobový výklad úpravy a částečně i na příslušnou 

judikaturu. 

2.1 Historie osvojení ve světovém měřítku 

Osvojení je jedním ze základních kamenů rodinného práva již od období prvních 

starověkých civilizací, jejichž kolébkou byl Egypt, Čína, Řecko, Řím a poněkud 

překvapivě také Oceánie
10

.  Pochopitelně svého času osvojení sloužilo jiným účelům, 

                                                 
10

 ŠVESTKA, J. Osvojení v československém právním řádu. 1. vyd. Praha: Acta Universitatis Carolinae, 

1973. str. 7. 
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což je dáno historickou a kulturní podmíněností. Institut osvojení, jak jej známe dnes, je 

výsledkem mnohatisíciletého vývoje plného změn a zvratů. 

 

2.1.1 Úprava osvojení ve Starověkém Římě 

Základním principem osvojení ve starořímském právu byla obecná zásada 

„Adoptione naturam imitatur“ – osvojením se napodobuje příroda
11

. Použití slova 

„napodobit“ jasně ukazuje na fakt, že vedle příbuzenství vzniklého přirozeně 

(biologicky) zde existovala i možnost založit příbuzenství uměle, tedy právním 

jednáním. 

Jelikož plnou způsobilost k právnímu jednání (tedy i k právním úkonům nutným 

k osvojení) měli pouze otcové rodin (patres familias, j.č. pater familias), bylo osvojení 

po většinu času pouze jejich doménou. V římském právu bylo osvojení jedním ze 

způsobů založení moci otcovské (patria potestas), které podléhali všichni členové 

rodiny, kromě manželky otce rodiny, která podléhala moci manželské. Osvojovat ženám 

umožnil až císař Dioklecián (tzv. adoptio per rescriptum principis in solarium 

liberorum amnisorum
12

), a to pouze v případě, že jim zemřely vlastní děti. Tato adopce, 

na rozdíl od provedené paterem familias, zakládala příbuzenský vztah pouze mezi 

osvojitelkou a osvojeným dítětem. Vůči ostatním členům osvojitelčiny rodiny dítěti 

příbuzenství nevznikalo
13

.  

Důkazem o uplatňování zásady „napodobení přírody“ je mimo jiné fakt, že bylo 

vyžadováno, aby mezi osvojitelem a osvojencem byl věkový rozdíl minimálně ve výši 

osmnácti let. Z důvodu zabránění machinacím a pletichám bylo zakázáno adoptovat 

vlastní nemanželské děti, pro ty byla vyhrazena legitimizace
14

. 

Právo starého Říma rozeznávalo dva druhy osvojení, neboli adopce, a to arrogaci 

(adrogatio, arrogatio), byl-li osvojenec osobou sui iuris
15

, osvojitel musel v tomto 

případě být bezdětný a stár alespoň šedesát let, a adopci v užším slova smyslu (adoptio), 

                                                 
11

 Institutiones Iustiniani I., 11, 4 
12

 THONDEL, A. Rodinné právo – Římskoprávní regulae a jejich odraz v současném právu. Právník. 

2009. č.7, str. 744 
13

 Ibid. 
14

 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 147-148. 
15

 V překladu osoba svého práva, tzn. mající plnou právní subjektivitu v oblasti soukromého práva. 
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kterou byla osvojena osoba alieni iuris
16

. Arrogace původně musela být prováděna před 

lidovým shromážděním, s postupem času byla pouze nutná přítomnost třiceti liktorů a 

v období císařství stačil toliko císařský reskript
17

. Adopce v užším slova smyslu 

vyžadovala mnohem složitější formu. V případě syna bylo nutné, aby jej otec třikrát 

mancipoval
18

 svému důvěrníkovi, který jej po každé jednotlivé mancipaci propustil na 

svobodu, čímž se syn pokaždé vrátil zpátky pod moc otcovu. Po třetí mancipaci jej však 

od důvěrníka vindikoval
19

 adoptivní otec a prostřednictvím injurecesse
20

 jej podřídil své 

patria potestas. Co se týče dcer, vnuček a vnuků, byla vindikace a následná injurecesse 

provedena hned po první mancipaci. V období práva justiniánského byly tyto složité 

mechanismy nahrazeny souhlasným prohlášením biologického a adoptivního otce, 

popřípadě byl nutný souhlas adoptanta, pokud byl dospělý.  

Z výše uvedeného je možné dovodit, že účel osvojení se v průběhu tisíciletí 

značné odchýlil od původně nastaveného kurzu. Pro starořímské právo byla typická 

skutečnost, že osvojení sloužilo zejména zájmům osvojitele, který skrz adoptanta 

zabezpečoval pokračování svého rodu, koncentraci majetku a v neposlední řadě 

zachování rodinného kultu. Na to, zdali je dostatečně zabezpečena výchova 

osvojovaného, či zdali bylo osvojení v nejlepším zájmu dítěte, brán zřetel nebyl. 

Osvojení tedy v dané době rozhodně neplnilo funkci náhradní péče o nezletilé děti
21

. 

2.1.2 Osvojení ve středověku a novověku 

 Spolu s pádem Římské Říše a následnou nadvládou Keltů, germánských a 

slovanských kmenů nad Evropským kontinentem, zanikl i institut osvojení, jak byl 

znám za doby římské. Pro středověk byla typická snaha o zachování rodu a pokrevní 

linie. Pokud například vládnoucí rod postrádal dědice, byl nahrazen rodem jiným. 

Nemožnost mít vlastního potomka nemohla být nahrazena vznikem příbuzenství 

                                                 
16

 V překladu osoby cizího práva neboli cizímu právu podřízené, tzn. nemající právní subjektivitu, 

popřípadě mající právní subjektivitu pouze v omezené míře. 
17

 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. opět. cit. č. 14. str.148 
18

 Původně reálný prodej věci potřebné pro zemědělskou domácnost se posléze stal pouze trhem 

imaginárním, tedy abstraktním jednáním, u kterého význam přestal být připisován kauze 
19

 Vindikace byla žalobou k ochraně vlastnictví, byla-li vlastníkovi věc odňata, čímž byl zbaven držby. 
20

 Jednostranné uplatnění vlastnického práva před magistrátem 
21

 FRINTA, O. Osvojení (nejen) v návrhu nového OZ. Právník. 2007. č.9. str. 963 
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umělého.
22

 Osvojení tedy ztrácí svůj původní význam, coby služba osvojiteli, který si 

tím zajišťoval potřebnou péči pro stáří a pokračování rodu, a nabývá významu nového.  

 Jelikož byl středověk dobou nestálou, plnou konfliktů, hladomorů a bídy, 

vyvinula se praxe, že v případě, že se rodiče o dítě nemohli postarat, často jej zanechali 

před dveřmi kláštera.
23

 Roli jakéhosi generálního osvojitele na sebe tímto převzala 

církev, avšak její počínání bylo logicky bližší dnešnímu pojetí institucionální péče, kdy 

opuštěné děti byly vychovávány a vzdělávány v jakýchsi předchůdcích sirotčinců.
24

 

 Postupem času církev ustanovila pravidla pro umisťování jednotlivých dětí do 

rodin, kdy chlapci mohli být osvojeni řemeslníky, kteří z nich učinili své učedníky, a 

děvčata mohla být pod patronátem církve provdána. Bohužel byly tyto možnosti ve své 

době spíše zneužívány pro získání levné pracovní síly, ve prospěch čehož svědčí i fakt, 

že pokud osvojenec následně zemřel, jeho tělo bylo vráceno k pohřbu klášteru, ze 

kterého pocházel, jelikož náklady na pohřeb představovaly výdaje navíc.
25

 

 Zvrat přišel až roku 1804 s přijetím francouzského občanského zákoníku - Code 

civil, který navrátil institutu osvojení v hrubých obrysech jeho původní antickou 

podobu. Osvojení bylo založeno smlouvou mezi zletilým osvojencem a bezdětným 

osvojitelem bez dalších příbuzných v řadě přímé, pokud osvojitel již dosáhl věku 

padesáti let. Hlavním účelem bylo zajištění dědice, osvojenec tedy nepřecházel do 

rodiny osvojitele, pouze se stal po jeho smrti nabyvatelem majetku pozůstalého.
26

 

2.1.3 Období od počátku 20. století po současnost 

Základní hybnou silou, která měla vliv na proměnu institutu osvojení, byly v této 

době bezesporu 1. a 2. světová válka, v jejichž důsledku mnoho rodičů přišlo o své 

potomky a z mnoha dětí se stali sirotci. Tento fenomén vedl k rozsáhlé legislativní 

činnosti na poli mezinárodního práva směřující k ochraně lidských práv.  

Osvojení opouští smluvní princip, a přestože nadále zůstává vztahem 

soukromoprávním, založen může býti napříště výhradně rozhodnutím státního orgánu, 

který v rámci řízení musí zkoumat prospěšnost osvojení pro osvojovaného, kterým je 

                                                 
22

 FINLEY-CROSWHITE, A. Review of Blood Ties and Fictive Ties, Canadian Journal of History XXXII 

No. 2  Aug 1997, p. 250 
23

BOSWELL, J.  The Kindness of Strangers: The Abandonment of Children in Western Europe from Late 

Antiquity to the Renaissance. University of Chicago Press. 1998, str. 184 
24

 Ibid. 
25

 Ibid., str. 421 
26

ŠVESTKA, J. Osvojení v československém právním řádu. opět. cit. č. 10. str. 7. 
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napříště pouze nezletilý
27

. Tento úsek vývoje osvojení předznamenal velký zvrat 

v účelu, který je osvojením sledován, jelikož je upřednostňován převážně prospěch 

osvojovaného a touha osvojitelů mít vlastní dítě, zájem na zachování rodu a koncentraci 

majetku osvojitele napříště ustupuje do pozadí.  

Druhá polovina 20. století se vyznačovala zejména faktem, že v rámci procesu 

osvojení docházelo často k nezákonným manipulacím s dětmi, neřkuli k obchodování 

s nimi. Větší „poptávka“ po dětech byla způsobena celosvětovým poklesem plodnosti, a 

jelikož zde existovaly rodiny, které měly více prostředků, popřípadě kontaktů na 

pověřené organizace, přirozeně docházelo v průběhu procesu osvojení k machinacím a 

zvýhodňování.  

Tento bezútěšný stav byl podchycen až přijetím Úmluvy o právech dítěte, která je 

přiblížena v rámci pojednání o pramenech rodinného práva. Na jejím základě byla 

v mnoha evropských státech přijata nová přísnější úprava zprostředkování osvojení, 

která nalezla svůj odraz i v trestněprávní rovině
28

. 

 

2.2 Historie osvojení v Českých zemích v posledních „100“ letech 

2.2.1 Období první republiky 

Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 nebyl, co se týče 

rodinného práva, výrazným předělem. Na základě zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., 

známého též jako tzv. recepční norma, byl totiž do československého právního řádu 

převzat jako celek mimo jiné Obecný zákoník občanský (ABGB) účinný v rakouské 

části Rakousko-Uherské monarchie od roku 1811. Tato recepce se však týkala pouze 

Čech, Moravy a Slezska.
29

 Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi nadále platilo uherské 

právo zvykové. Tento právní dualismus ve spojení s faktem, že zákony, které byly nyní 

prohlášeny za převzaté do českého právního řádu, byly napsány, popřípadě tradovány 

                                                 
27

 RADVANOVÁ, S. Osvojení v proměnách společnosti. In Dvořák, J. Winterová, A. (eds). Pocta Jiřímu 

Švestkovi k 75. narozeninám. 1. Vyd. Praha: ASPI, a.s. 2005, str. 246 
28

 Ibid., str. 246 
29

 HENDRYCHOVÁ-ZUKLÍNOVÁ, M. Osvojení včera, dnes a zítra. In DVOŘÁK, J.; MALÝ, K. 200 

let Všeobecného občanského zákoníku.  opět. cit . č. 1, str. 470 
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v cizím jazyce, přinášel v dobové praxi velké problémy, které jasně ukazovaly, že 

jediným možným řešením je unifikace
30

.  

Obecný zákoník občanský upravoval osvojení v pouhých sedmi paragrafech 

(§179-185), ve kterých zakotvil smluvní princip osvojení, možnost osvojit osobu 

zletilou, požadavek bezdětnosti a dosažení věku 40 let u osvojitele a věkový rozdíl mezi 

osvojencem a osvojitelem nejméně 18 let, tak aby byla kopírována příroda. Zajímavostí 

ovšem je, že právní vztahy dítěte, respektive osvojence vůči jeho původní rodině 

zůstávaly zachovány.
31

 Z litery Obecného zákoníku občanského lze jasně vycítit velký 

vliv práva římského, který se mimo výše zmíněného promítá i v zakotvení výjimečného 

postavení otce rodiny, jehož souhlas s osvojením byl nutný i v případě, že osvojencem 

byla osoba zletilá.
32

  

Změnu přinesl až zákon č. 56/1928 Sb. z. a n. , o osvojení (dále jen „zákon o 

osvojení“). Úprava osvojení byla vyčleněna do samostatného zákona, který sjednotil 

úpravu osvojení pro celé území Československé republiky. Obsahově se však do značné 

míry shodoval s úpravou původní. Osvojitelem se mohla stát pouze osoba, která neměla 

vlastních dětí (za ty byly považovány i děti legitimované, osvojené, či nemanželské ve 

vztahu k matce) a k osvojení samotnému docházelo smlouvou. Věková hranice 

osvojitele a povinný minimální věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem zůstaly 

beze změny.
33

 Osvojení tedy vznikalo na základě smlouvy, která však musela být 

schválená soudem. Co se týče souhlasu biologických rodičů osvojence, pokud se jejich 

názory na možné osvojení jejich potomka lišily, rozhodoval hlas otce osvojence.
34

 

Dalším změnám v oblasti rodinného práva zabránila Mnichovská dohoda a posléze 

druhá světová válka
35

. 

                                                 
30

 VESELÁ, R. Vznik Československé republiky a novelizace rodinného práva. Sborník Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity, dostupný na http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/historie/vesela.pdf 
31

 RADVANOVÁ, S.; ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva. Instituty rodinného práva. opět. cit. 

č.4. str. 126 
32

 HENDRYCHOVÁ-ZUKLÍNOVÁ, M. Osvojení včera, dnes a zítra. In DVOŘÁK, J.; MALÝ, K. 200 

let Všeobecného občanského zákoníku.  . opět. cit . č. 1, str. 471 
33

 RADVANOVÁ, S.; ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva. Instituty rodinného práva. opět. cit. č. 

4, str. 126 
34

 NOVOTNÁ, V.; PRŮŠOVÁ, L. K vybraným otázkám osvojování dětí. 1. vyd. Praha: Linde. 2004. str. 

8 
35

 VESELÁ, R. Rodina a rodinné právo, historie, současnost. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. str. 

77 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/historie/vesela.pdf
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2.2.2 Období poválečné a raně socialistické 

V roce 1949 byl přijat zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném (dále jen „zákon 

o právu rodinném“), který byl silně ovlivněn tzv. Ústavou 9. května, tj. ústavním 

zákonem č. 150/1948 Sb., a měl tedy výrazné socialistické tendence. Nicméně přinesl 

také řadu aspektů, které mohou být vnímány jako pozitiva, jako například zakotvení 

pravidla, že osvojení musí být ku prospěchu především osvojenci. Byla opuštěna pevně 

stanovená podmínka dosažení věku alespoň 40 let pro osvojitele a nadále se právní 

úprava spokojila s obecným konstatováním, že mezi osvojencem a osvojitelem má být 

přiměřený věkový rozdíl.
36

 Vedle výše zmíněných pozitiv však citovaný zákon přinesl 

řadu dalších aspektů, které ve svém souhrnu znamenaly absolutní přelom ve vnímání 

účelu osvojení jako takového. Například byla vyloučena možnost osvojení zletilé osoby, 

či odstraněn smluvní princip osvojení, čímž došlo k posunu koncepce osvojení od 

zachování pokračování linie rodu k zajištění výchovného prostředí pro nezletilého.
37

 

Tomuto náhledu na účel osvojení taktéž značně napomohlo zrušení institutu 

pěstounství, kdy nadále byly jedinými možnostmi pro dítě, které nemohlo být 

vychováváno vlastními rodiči, osvojení, či ústavní výchova.
38

 

Významnou změnou v rámci právní úpravy osvojení bylo přijetí zákona č. 

15/1958 Sb., o změně předpisů o osvojení. Tato novela zákona o právu rodinném 

přinesla do československého právního řádu novinku v podobě tzv. nezrušitelného 

osvojení, kdy jsou osvojitelé zapsáni do matriky namísto biologických rodičů 

osvojence. Osvojenec nadále nemá vyživovací povinnost vůči svým biologickým 

rodičům, subsidiární vyživovací povinnost biologických rodičů vůči osvojenci 

v případě, že osvojitel není schopen této povinnosti sám dostát, však zůstává 

zachována.
39

 Další novinkou, která byla v tomto zákoně představena, bylo zakotvení 

zákonných výjimek ze zásady nutnosti souhlasu biologických rodičů s případným 

osvojením. Práva rodičů byla tímto krokem značně omezena, je však nutno podotknout, 

že zákonné výjimky byly zacíleny na rodiče, kteří dlouhodobě porušovali své 

rodičovské povinnosti. Jako příklad může sloužit jedna z podmínek, kdy souhlasu 

                                                 
36

 ŠVESTKA, J. Osvojení v československém právním řádu. opět. cit. č. 10. str. 37 
37

 ZUKLÍNOVÁ, M. Osvojení-jméno s několika významy. In DVOŘÁK, J. WINTEROVÁ, A. (eds). 

Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám. 1. Vyd. Praha: ASPI, a.s. 2005, str. 373 
38

 Ibid. 
39

 NOVOTNÁ, V.; PRŮŠOVÁ, L. K vybraným otázkám osvojování dětí. opět. cit. č. 34. str. 9 
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rodičů nebylo třeba, pokud bylo dítě nejméně po jeden rok v ústavní péči a rodiče o něj 

po tuto dobu neprojevili žádný zájem.
40

 

2.2.3 Období od počátku 60. let po současnost 

V roce 1960 byla přijata nová Ústava, tzv. socialistická, tedy ústavní zákon č. 

100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, v jejímž důsledku došlo 

k výrazným změnám v celém československém právním řádu. V oblasti rodinného 

práva byl v roce 1963 přijat ZoR, který je účinný do dnešních dnů, i když byl 

mnohokrát novelizován. Jeho hlavním přínosem, oproti úpravě předchozí, je zejména 

zpřesnění podmínek kladených na osobu osvojitele, dále zakotvení dolní věkové hranice 

jednoho roku pro osvojence při nezrušitelném osvojení,
41

 které sleduje jak zájmy 

osvojitelů, tak osvojence samotného, jelikož do jednoho roku věku dítěte nelze 

s určitostí tvrdit, že dítě netrpí zdravotními problémy, které by je činily k osvojení 

nevhodným. Dále byly sjednoceny podmínky pro možné vyslovení nezájmu 

biologických rodičů o osvojence, a to na jeden rok, v rámci kterého bylo nutné prokázat, 

že rodiče neprojevili tzv. opravdový zájem.  

ZoR byl v roce 1982 novelizován zákonem č. 132/1982 Sb., jehož 

nejvýznamnějšími přínosy jsou nepopiratelně možnost osvojení dítěte i osamělou 

osobou v případě, že jsou předpoklady, že i tak osvojení splní své společenské poslání, 

tedy poskytnutí zdárné výchovy a výživy dítěti a zajištění jeho zdárného rozvoje
42

 a 

snaha o urychlení procesu osvojení zkrácením lhůty k projevení opravdového zájmu 

biologického rodiče z jednoho roku na šest měsíců. 

 Nejvýznamnější novelou ZoR je však bezesporu zákon č. 91/1998 Sb., jenž nabyl 

účinnosti dne 1. srpna 1998. Jeho hlavním přínosem je zejména promítnutí závazků 

vyplývajících z mezinárodních smluv do českého právního řádu.  Jmenovitě se jedná o 

zavedení tzv. „neprojevení žádného zájmu“, které trvá nejméně po dobu dvou měsíců 

po narození dítěte, a zakotvení principu, že o neexistenci opravdového zájmu a o 

neprojevení žádného zájmu rozhoduje na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

(dále jen „OSPOD“) soud. Tyto změny byly do ZoR zapracovány na základě čl. 6 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, jíž je Česká 

                                                 
40

 HENDRYCHOVÁ-ZUKLÍNOVÁ, M. Osvojení včera, dnes a zítra. In DVOŘÁK, J.; MALÝ, K. 200 

let Všeobecného občanského zákoníku. opět. cit . č. 1, str. 474 
41

 ŠVESTKA, J. Osvojení v československém právním řádu. op. cit. č. 10, str. 39 
42

 Ibid. 
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republika vázána. Dalším promítnutím mezinárodní legislativy, pro změnu však 

Evropské úmluvy o osvojení dětí z roku 1967, je odsunutí možnosti rodiče vyslovit 

souhlas s osvojením nejdříve na okamžik uplynutí šesti týdnů od narození dítěte. Další 

novinkou bylo například explicitní vyjádření principu, že souhlas s osvojením je 

vyžadován i u nezletilého rodiče, což sice bylo součástí dřívější praxe, ale pouze na 

základě teleologického výkladu normy. Dále pak byla v novele zakotvena nemožnost 

rozhodnutí soudu o osvojení, je-li zahájeno řízení o určení otcovství na návrh muže 

tvrdícího, že je otcem dítěte, dokud rozhodnutí nenabude právní moci
43

. 

3. Podmínky osvojení 

3.1 Podmínky osvojení obecně 

    K osvojení může dojít jedině v případě, že jsou splněny všechny předpoklady 

k osvojení potřebné. Tyto předpoklady neboli podmínky osvojení však nenalezneme 

všechny výslovně uvedeny v zákoně o rodině. Některé je třeba dovodit interpretací 

jednotlivých ustanovení, popřípadě z účelu institutu osvojení jako takového.
44

 Jestliže 

nejsou splněny všechny předpoklady kumulativně, osvojení není možné, a je třeba 

situaci řešit pomocí jiného institutu náhradní rodinné péče. 

3.1.1 Osvojení ku prospěchu dítěte i společnosti  

 Nutnost prospěchu dítěte z osvojení vyjádřená v § 65 odst. 2 zákona o rodině je 

vedoucí zásadou celého řízení o osvojení, a tudíž ostatní podmínky osvojení jsou de 

facto prostředky k dosažení hlavního cíle osvojení, jimž je právě prospěch dítěte.
45

 

Zásada prospěchu dítěte, jak je zakotvena v českém právním řádu, je obdobou principu 

zájmu dítěte, coby předního hlediska, jenž je vyjádřen v českém znění čl. 3 Úmluvy o 

právech dítěte. Nekompaktnost pojmů použitých v mezinárodních dokumentech, jimiž 

je Česká republika vázána, a pojmů užitých ve vnitrostátních předpisech, však dle mého 

názoru nepřispívá přehlednosti situace. Dle mého názoru by měla být odstraněna 

novelizací §65 odst. 2 tak, že by formulace „je-li mu osvojení ku prospěchu“ byla 

nahrazena formulací „je-li osvojení v zájmu dítěte“. Odhlédneme-li od zmíněného 

                                                 
43

 NOVOTNÁ, V.; PRŮŠOVÁ, L. K vybraným otázkám osvojování dětí. opět. cit. č. 34. str. 9, 10 
44

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo, opět. cit. č. 6, str. 286 
45

 RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M. Kurz občanského práva. Instituty rodinného práva. opět. cit. č. 

4, str. 132 
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nesouladu pojmů, imanentní pro prospěch dítěte z osvojení je vytvoření citové vazby na 

budoucí osvojitele, která se svou intenzitou může rovnat vztahu mezi rodičem a dítětem. 

Zkoumání, zda k vytvoření takové vazby došlo, je v plné kompetenci příslušného soudu, 

jenž veden zásadou vyhledávací, může sám opatřovat důkazy účastníky nenavržené, 

avšak nutné pro detailní posouzení existence prospěchu dítěte. 

 Prospěch společnosti je zmíněn v § 64 odst. 1 ZoR a je v rámci institutu osvojení 

naplňován zejména tím, že osvojením vzniká nová rodina, která je dle Preambule 

Úmluvy o právech dítěte základní jednotkou společnosti. Vznikem nových jednotek se 

společnost jednak rozšiřuje a jednak se posiluje její vnitřní struktura a je zaručen její 

zdárný vývoj. Nutno však zmínit, že explicitním vyjádřením principu prospěchu 

společnosti se česká úprava odlišuje od pojetí osvojení, které je běžné jinde ve světě.
46

 

3.1.2 Souhlas rodiče s osvojením 

 Jak vyplývá z článku 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, každé dítě má právo 

znát své rodiče a právo na jejich péči. Jen pokud rodiče dítěte nejsou schopni zajistit 

odpovídající péči svému dítěti, vzniká mu sekundární právo na zabezpečení náhradního 

výchovného prostředí, pokud možno rodinného typu.
47

 

 Právu dítěte na rodičovskou péči odpovídá právo rodičů mít své děti u sebe, 

vychovávat je, uplatňovat vůči nim institut rodičovské zodpovědnosti. Obsahem výše 

uvedených práv je taktéž právo se těchto oprávnění zříci a to mimo jiné udělením 

souhlasu s osvojením. 

 Souhlas zákonného zástupce, kterým je ve většině případů rodič, je imanentní 

podmínkou osvojení.  

a) Zásada souhlasu rodiče, který je zákonným zástupcem dítěte, s osvojením 

Dle § 67 zákona o rodině může dát rodič dítěte souhlas k osvojení v případě, že je 

zároveň zákonným zástupcem dítěte, tzn. má plnou způsobilost k právním úkonům a 

nebyl zbaven rodičovské zodpovědnosti. Překážkou však není, pokud byla rodičovská 

zodpovědnost pouze omezena. Výjimku z nutnosti plné způsobilosti k právním úkonům 

a přítomnosti rodičovské zodpovědnosti zákon o rodině výslovně stanoví v § 67 odst. 2, 

                                                 
46

 ZUKLÍNOVÁ, M. Osvojení-jméno s několika významy. In DVOŘÁK, J. WINTEROVÁ, A. (eds). 

Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám. opět. cit. č. 37, str. 373 
47

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo, opět. cit. č. 6, str. 287 
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kdy přiznává právo vyslovit souhlas s osvojením i nezletilému rodiči. Toto pravidlo 

však bylo do ZoR včleněno až v roce 1998 tzv. Velkou novelou. 

Pokud byli zletilí rodiče zbaveni rodičovské zodpovědnosti, popřípadě způsobilosti 

k právním úkonům, nebo pokud zemřeli, je třeba souhlasu poručníka dítěte 

ustanoveného dle § 78 zákona o rodině. Pokud se sám tento ustanovený poručník chce 

státi osvojitelem daného dítěte, musí být v řízení nahrazen ad hoc ustanoveným 

opatrovníkem (§ 68b zákona o rodině), jelikož by bylo jasně v rozporu s nejlepším 

zájmem dítěte, aby poručník de facto schvaloval sám sebe, coby vhodného osvojitele. 

Souhlas zákonného zástupce musí být dán osobně, výslovně a určitě. Z čehož je 

možné dovodit, že rodiče se navzájem nemohou zastoupit v udělení souhlasu, jeden 

z rodičů nemůže dát souhlas s osvojením za oba a zastoupení na základě plné moci je 

taktéž vyloučeno. Výslovný souhlas spočívá v jasném projevení vůle směřující 

k osvojení, tacitní souhlas tedy nepřipadá v úvahu. Určitost souhlasu se projevuje tím, 

že zákonný zástupce musí dát souhlas se zřetelem k určité osobě osvojitele a zároveň 

k určitému druhu osvojení. Jedná se o úkon nezastupitelný, chybějící souhlas tedy není 

možné nahradit. 

Další podmínkou, kterou musí souhlas splnit, je, že je udělen v řízení o osvojení. 

Tedy v řízení před soudem, které je zahájeno na návrh osvojitele dle § 63 odst. 2 ZoR. 

Nutnost návrhu pro zahájení řízení je důsledkem toho, že kromě rozhodnutí o péči o 

nezletilého se zde taktéž rozhoduje o jeho osobním stavu (§ 80 a) OSŘ), tudíž není 

možné zahájit řízení bez návrhu, jak je v oblasti péče o nezletilé obvyklé (§ 81 OSŘ). 

Výjimkou ze zásady, že souhlas musí být dán v rámci řízení o osvojení a to ve 

vztahu k určité osobě osvojitele, je tzv. blanketový souhlas dle § 68a ZoR. Dle textu 

zákona jej mohou udělit rodiče, kteří jsou zákonnými zástupci dítěte. Jelikož zákonnými 

zástupci dítěte nejsou rodiče, pokud jsou nezletilí a jelikož zde zákon výslovně 

nestanovuje výjimku, lze dle mého názoru dovodit, že možnost udělit souhlas 

s osvojením bez vztahu k osobě osvojitele a mimo řízení je nezletilým rodičům 

zapovězena. Ke stejnému názoru dospěla i většina odborníků.
48

 Ovšem rozpor mezi 

akademickou obcí ve výkladu tohoto ustanovení dokazuje, že se jedná o interpretačně 

složitou otázku. Opačný postoj například zaujímá profesor Jiří Švestka, který podotýká, 

že: „je přirozené, že princip zakotvený v § 67 odst. 2 ZoR se musí důsledně uplatnit jak 

                                                 
48

 Např. KRÁLÍČKOVÁ, Z. Souhlas k osvojení, přímý i blanketový, jako právní úkon směřující ke změně 

statusu dítěte. Správní právo, 2003, č. 5-6, s. 307 an. 
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v případech, které upravuje § 68 (v odst. 2 to výslovně zmiňuje), tak v případech § 68a 

ZoR (zde bohužel výslovná zmínka chybí, ač právě v těchto případech může být 

uplatnění tohoto principu praktické).“
49

 Na základě výše uvedeného a dle mého 

osobního názoru se domnívám, že nezletilému rodiči by nemělo být dovoleno udělit 

souhlas mimo soudní řízení, jelikož je tím připraven o řádné poučení o důsledcích 

osvojení, kteréžto slouží k jeho ochraně a k prevenci unáhlených a nerozvážných 

rozhodnutí. Kromě skutečnosti, že blanketový může být dán pouze rodiči, kteří jsou 

zákonnými zástupci dítěte, je dále třeba, aby byl souhlas dán osobně přítomným 

rodičem před soudem, či před příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí
50

, a to 

v písemné formě. Dále je zde imitace časová, jelikož blanketový souhlas může být dán 

nejdříve šest týdnů po narození dítěte a odvolán nejpozději do okamžiku umístění dítěte 

do péče budoucích osvojitelů. Jak časová limitace, tak nutná písemnost blanketového 

souhlasu byly do zákona o rodině včleněny tzv. velkou novelou. 

 

b) Výjimky ze zásady nutnosti souhlasu rodiče s osvojením 

Souhlasu rodiče, který je zákonným zástupcem dítěte, není třeba v případě jeho 

kvalifikovaného nezájmu, v případě neprojevení žádného zájmu, dále v případě tzv. 

anonymního porodu a v případě porodu utajeného.
51

 Jelikož se jedná o velký zásah do 

osobních rodičovských práv, je třeba vždy individuálně a pečlivě zkoumat všechny 

nutné podmínky pro příslušné rozhodnutí. 

Úpravu institutu kvalifikovaného nezájmu najdeme v § 68 odst. 1a) ZoR, který 

stanoví, že souhlasu rodičů není třeba v případě, že neprojevili po dobu nejméně šesti 

měsíců o dítě opravdový zájem, a to zejména neplněním vyživovací povinnosti, 

nenavštěvováním dítěte v ústavním zařízení pokud možno v pravidelných intervalech, či 

absencí snahy upravit si v mezích svých možností osobní poměry tak, aby se mohli 

osobně ujmout péče a výchovy dítěte. Při posuzování kvalifikovaného nezájmu je velmi 

důležité brát v potaz pravidelnost projevované péče a starosti o dítě. Ojedinělý telefonát, 

dopis, dárek, či návštěva není projevem opravdového zájmu.
52

 Důležitým faktorem jsou 

taktéž možnosti rodiče se o dítě postarat, je tedy kruciální posuzovat, zdali rodiči v péči 
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 výklad J. Švestky In HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H.  

Beck, 2005, s. 292  
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 Těmi jsou v tomto případě obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
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brání objektivní důvody, či zdali se jedná o důvody pouze subjektivní, popřípadě, zdali 

je hlavní motivací občasně projeveného zájmu pouze bojkot možného osvojení dítěte. 

S termínem žádný zájem je možné se v zákoně o rodině setkat až s účinností tzv. 

velké novely, která tento institut poprvé upravuje v § 68 odst. 1 b) ZoR, který stanoví, 

že souhlasu rodičů dítěte, pokud jsou jeho zákonnými zástupci, není třeba, pokud po 

dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o ně žádný zájem, ačkoli jim 

v tom nebránila závažná překážka. Žádný zájem je velmi silný pojem, který lze vyložit 

tak, že rodiče dítě během stanovené doby ani jednou nenavštívili, ani mu 

nezatelefonovali, neplnili byť částečně vyživovací povinnosti, ani se jinak nezajímali o 

zdravotní stav a vývoj svého dítěte.
53

 Stejně jako v případě kvalifikovaného nezájmu je 

i zde soud povinen zkoumat, zdali je nezájem zapříčiněn objektivními skutečnostmi, či 

je dán např. subjektivními vlastnostmi daného rodiče, nebo skutečnostmi jen jimi 

zaviněnými. 

Tzv. anonymním porodem je případ, kdy totožnost matky dítěte není známa, jelikož 

dítě bylo odloženo do tzv. baby-boxu, ponecháno ve zdravotnickém zařízení ženou, 

která neuvedla svou totožnost, popřípadě uvedla totožnost falešnou, eventuálně 

v horším případě někde pohozeno s úmyslem dítě opustit.
54

 Situace takového dítěte je 

řešena v zákoně o matrikách, jmenovitě v § 17 odst. 2, který stanoví, že se zápis dítěte 

nezjištěné totožnosti do knihy narození provede podle výsledků šetření orgánů policie a 

zprávy lékaře, obsahující sdělení o pohlaví a pravděpodobném datu narození dítěte. 

Výsledek šetření i zprávu lékaře předává matričnímu úřadu orgán policie, který 

prováděl šetření. Dítě má tedy status nalezence a matriční kniha neobsahuje žádný 

záznam o identitě jeho rodičů. Tato situace je v naprostém nesouladu s právem dítěte na 

registraci ihned po narození, s jeho právem na jméno a právem, pokud možno, znát svůj 

původ a své rodiče, jak je zakotveno v čl. 7 Úmluvy o právech dítěte. Česká republika 

však vůči tomuto článku učinila výhradu již při podpisu Úmluvy, není tedy zněním 

tohoto článku vázána. Na tomto místě se problematikou práva dítěte znát svůj původ 

nebudeme dále zabývat, jelikož jí bude věnována celá jedna kapitola této práce. 

V případě porodu s utajenou totožností matky je totožnost matky známa, avšak 

matka dítěte požádá zdravotnické zařízení o její utajení. Zdravotnické zařízení je poté 
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povinno vést osobní údaje matky odděleně v zapečetěné obálce. Úprava tohoto institutu 

je obsažena v § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a byla do něj 

včleněna novelou č. 422/2004 Sb. Ve výše zmíněném ustanovení je taktéž upravena 

možnost rozpečetění obálky na základě rozhodnutí soudu. Žádný právní předpis však 

neobsahuje bližší informace o podmínkách řízení před soudem v této věci, jako 

například zdali se jedná o řízení zahájené na návrh, kdo může zahájení navrhnout a na 

základě jakých důvodů, či k jakému soudu by měl návrh směřovat. Tyto otázky bude 

zřejmě při absenci právní úpravy nutné řešit výkladem stávajících právních norem. 

3.1.3 Souhlas osvojovaného dítěte 

 Souhlas dítěte s osvojením je v § 67 odst. 1 věta druhá zákona o rodině zakotven 

v podmiňovacím způsobu, je tedy vyžadován jen tehdy, pokud je dítě schopno posoudit 

dosah osvojení a nebude-li tím účel osvojení zmařen. Jelikož je jedním z cílů osvojení 

napodobit přírodu, a tudíž vytvořit mezi osvojencem a osvojitelem vztah obdobný tomu 

mezi rodičem a dítětem, směřuje zřejmě úmysl zákonodárce podmínit souhlas dítěte 

absencí možného zmaření osvojení k tomu, aby například dítě ve věku čtyř let žijící 

v rodině budoucího osvojitele již dva roky, a považující tuto rodinu za svou, nebylo 

povinno participovat na řízení o osvojení a vyslovit s osvojením souhlas. Tento postup 

se však jeví problematický ve spojení se skutečností, že osvojitelé dle právní úpravy 

účinné do 31. prosince 2013 nemají zákonem stanovenou povinnost sdělit dítěti, že bylo 

osvojeno, a to tudíž může prožit svůj život v neznalosti svého biologického původu. 

 Český právní řad nestanovuje nezletilým pevné věkové lhůty pro určení 

schopnosti posoudit dosah svého jednání. Je tedy vždy nutno posoudit způsobilost 

případ od případu na základě § 9 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který 

stanoví, že nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou 

povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Toto pravidlo 

klade značné břemeno na bedra soudců, kteří v rámci řízení o osvojení musí posoudit a 

rozhodnout, zdali v daném případě má konkrétní dítě dostatečnou rozumovou a volní 

vyspělost k vyslovení souhlasu s osvojením. Při tomto posuzování by zásadně mělo být 

použito objektivní hledisko, které porovnává vyspělost dítěte v závislosti na jeho věku, 
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ovšem přihlédnuto by mělo být i k individuálním vlastnostem dítěte, jako například 

vysoká sociální inteligence, povědomí o obsahu a dosahu procesu osvojení atd.
55

 

 Problematickým se však v této souvislosti jeví rozpor české právní úpravy 

s právem dítěte vyjádřit svůj názor v každém řízení týkající se jeho osoby, pokud je 

schopno jej formulovat, jak je zakotveno v čl. 12 Úmluvy o právech dítěte. Možným 

ospravedlněním by byl odkaz na nejlepší zájmy dítěte, které by dle Úmluvy měly být 

vždy vedoucím principem v řízeních týkajících se dítěte. Jak vyplývá z výše uvedeného 

příkladu dítěte již dlouhodobě žijícího v rodině osvojitele, je možné, aby v některých 

situacích bylo popření participačního práva dítěte v jeho nejlepším zájmu. 

3.1.4 Podmínky na straně osvojitele 

  Nejobecnějším a základním požadavkem na osobu osvojitele je, aby svým 

způsobem života zaručoval, že osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti § 64 ost. 

1 ZoR). Co je obsahem pojmů „prospěch dítěte“ a „prospěch společnosti“ bylo 

vysvětleno výše v textu, tudíž bych se v rámci této podkapitoly ráda zabývala zejména 

tím, jakým způsobem může osvojitel zaručit, že způsob života, který vede, naplnění 

těchto cílů opravdu zaručí. 

 Jak OSPOD, tak soud se tedy v rámci řízení o osvojení musí zabývat jednak 

charakterovými vlastnostmi osvojitele, jeho předpoklady naplňovat zdárně funkci 

náhradního rodiče, jeho zdravotními limitacemi, pracovním vytížením a jednak i 

rodinným prostředím a fungováním domácnosti, do které bude osvojenec popřípadě 

uveden. Základním ukazatelem charakterových vlastností osvojitele je jeho 

bezúhonnost. Tato podmínka není v zákoně o rodině výslovně stanovena, ale je 

implicitně obsažena v požadavku, aby osvojení bylo ku prospěchu dítěte i společnosti. 

Zároveň je možno ji nalézt mezi obecnými podmínkami pro svěření dítěte do náhradní 

rodinné péče. V rámci zkoumání bezúhonnosti si orgány vyžádají výpis z rejstříku 

trestů, popřípadě je prováděno dokazování na základě obsahu trestních spisů. Dalšími 

materiály, které mohou sloužit pro posouzení osvojitelovy vhodnosti, jsou zprávy 

z bydliště a zaměstnání, vyjádření jeho vlastních dětí, popřípadě dalších osob sdílejících 

s osvojitelem domácnost. Pro posouzení schopnosti a možnosti osvojitele zajistit 

osvojenci zdárnou výchovu a stabilní rodinné prostředí, je taktéž potřeba zkoumat, zdali 
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žije osvojitelem v dlouhodobém a stabilním manželském svazku, či zdali se jedná o 

jeho první, či již několikáté manželství. Taktéž existence vyživovací povinnost 

osvojitele vůči vlastním dětem, popřípadě jiným osobám musí být zahrnuta do 

posouzení.  

 Další podmínkou kladenou na osobu osvojitele přímo v § 64 odst. 2 zákona o 

rodině je plná způsobilost k právním úkonům, ta je totiž u osvojitele podmínkou vzniku 

rodičovské zodpovědnosti. Překážkou osvojení by taktéž bylo, pokud by dotyčný ještě 

pravomocně nebyl zbaven či omezen ve své způsobilosti k právním úkonům, avšak 

požíval by v nadměrném množství alkohol, či jiné drogy, či by trpěl duševní 

poruchou.
56

 

3.1.5 Podmínky kladené na vztah mezi osvojencem a osvojitelem 

Aby bylo možné vytvoření citového vztahu mezi osvojencem a osvojitelem, 

který je co možná nejvíce podobný tomu mezi rodičem a dítětem, a zároveň aby 

nedocházelo k zneužívání institutu osvojení k jiným účelům, než je určen, klade zákon 

na vzájemný vztah mezi osvojencem a osvojitelem podmínky.  

Podmínkami zajišťujícími snadnější vytvoření vztahu mezi zainteresovanými 

stranami jsou přiměřený věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem a povinná 

preadopční péče. Podmínkou, která slouží hlavně tomu, aby byl institut osvojení 

využíván řádně, a aby nesloužil k zastřené legitimizaci vlastních dětí, je neexistence 

pokrevního příbuzenského vztahu mezi osvojencem a budoucím osvojitelem. 

Zákon o rodině v § 65 odst. 1 požaduje, aby mezi osvojencem a osvojitelem byl 

přiměřený věkový rozdíl. Stanovením této podmínky zákon sleduje naplnění dvou cílů, 

jednak snazší navázání citových vazeb obdobných vazbám mezi rodiči a dětmi díky 

podobnému věkovému odstupu, dále zajištění, že osoba osvojitele je na základě svého 

věku v takové tělesné a duševní kondici, aby zvládla náročnou rodičovskou funkci, což 

je zkoumáno na základě lékařského vyšetření. Jak již bylo řečeno, zákon o rodině však 

neobsahuje žádné bližší vymezení věkového rozdílu, proto je tato otázka řešena vždy 

případ od případu na základě konkrétních faktických skutečností. Tato praxe není 

v souladu s revidovanou Evropskou úmluvou o osvojení dětí, která stanoví, že sledujíce 

nejlepší zájmy dítěte, by věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem neměl být pokud 

                                                 
56

 HOLUB, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Komentář a předpisy související. opět. cit. č. 53, str. 226 



24 

 

možno menší než 16 let. Tato podmínka může být ve výjimečných případech 

prominuta, pokud je to v nejlepším zájmu dítěte. Revidovaná Evropská úmluva o 

osvojení dále také uvádí příklad takovéhoto výjimečného případu, který spočívá v již 

proběhlém osvojení mladšího sourozence případného osvojence, kdy jedinou překážkou 

osvojení staršího sourozence stejným osvojitelem je nedostatečný věkový rozdíl mezi 

nimi.
57

  

Preadopční péče bezprostředně předcházející rozhodnutí o osvojení je 

bezpochyby vyjádřením základního požadavku, aby osvojení bylo v nejlepším zájmu 

dítěte.  Dle mého názoru lze totiž nejlepší zájem dítěte posoudit jen na základě reálné 

zkušenosti ukazující, jak dítě v budoucí nové rodině funguje, a jakým způsobem se 

utváří vztahy mezi osvojencem a osvojitelem. Požadavek preadopční péče je vyjádřen v 

§ 69 zákona o rodině, kde je navíc specifikováno, že zmíněná preadopční péče musí 

trvat nejméně tři měsíce, a musí se uskutečnit na náklad osvojitele. V případě, že 

k osvojení nakonec nedojde, potencionální osvojitel nemá právo na vrácení nákladů, 

které vynaložil na péči o dítě, které se mělo stát jeho osvojencem.
58

 Dítě se 

v preadopční péči může ocitnout rozhodnutím soudu, či faktickou cestou tím, že se jej 

tato osoba ujme.
59

 Pokud se dítě ocitlo z rozhodnutí rodičů, či soudu v ústavní výchově, 

rozhodne o svěření do preadoční péče OSPOD (§ 69 odst. 2 zákona o rodině). Úmysl 

zákonodárce sjednotit dosavadní nejednotnou úpravu svěření do preadopční péče 

zakotvením kompetence OSPODu je chvályhodný
60

, ovšem je třeba vzít v potaz, že se 

zde jedná o rozhodování o velmi závažné otázce a skutečnost, že se tak děje ve 

správním řízení a na návrh správního orgánu, může být shledáno v rozporu s nálezem 

Ústavního soudu č 72/1995.
61

 Ústavní soud v tomto nálezu potvrdil, že Listina 

základních práv a svobod, stanovující ve svém článku 32 odst. 4
62

, že práva rodičů 

mohou být omezena a děti od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu 

na základě zákona, má přednost před zákonem a tudíž sporná ustanovení ZoR nelze 

v tomto případě použít. Ve zmiňovaném případě se jednalo o jiné ustanovení ZoR, 
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jmenovitě § 46, tato skutečnost však nevylučuje teoretickou aplikaci argumentace 

Ústavního soudu i na rozhodování OSPOD o svěření dítěte do preadopční péče. 

Podmínku preadopční péče není třeba splnit v případě přeměny pěstounské péče 

na osvojení dle § 69 odst. 3 zákona o rodině, pokud pěstounská péče trvala alespoň po 

dobu tří měsíců. Obdobně je na základě § 69 odst. 4 ZoR postupováno v případě, že 

bylo dítě svěřeno do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče (§ 45 ZoR) či chce-li osvojit 

dítě poručník, který o něj osobně pečuje. V případě pěstounské péče, která je uznána 

coby preadopční, může být shledán problém v tom, že není splněna podmínka, že péče 

se uskutečňuje na náklad budoucího osvojitele, jelikož pěstounská péče je placená (§ 36 

až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře). 

V neposlední řadě je třeba splnit negativní podmínku spočívající v absenci 

pokrevního rodinného vztahu mezi osvojencem a osvojitelem.
63

 Ta sice v zákoně o 

rodině výslovně stanovena není, je však dovozena konstantní interpretací textu zákona. 

Důvodem této podmínky je snaha o prevenci zdvojení příbuzenských vztahů v případě, 

že mezi osvojencem a případným osvojitelem již příbuzenský vztah existuje, a tudíž by 

se osvojení jevilo nadbytečným, či nevhodným. Vzdálenější stupeň příbuzenství však 

není překážkou osvojení per se.
64

 

3.1.6 Podmínky nutné pro nezrušitelné osvojení 

 Nezrušitelné osvojení, coby institut s vážnějšími právními následky než osvojení 

prosté, vyžaduje ke svému vzniku kromě výše uvedených podmínek navíc splnění 

dalších předpokladů. Těmi jsou především věkové omezení dítěte, které v době 

nezrušitelného osvojení musí být starší jednoho roku, a omezení v podobě taxativního 

výčtu osob, které mohou nezrušitelně osvojit, uvedeného v § 74 odst. 2 ZoR.  

 Podmínka, že nezrušitelně lze osvojit jen nezletilé dítě starší jednoho roku, 

stanovená v § 75 ZoR, byla vtělena do zákona z důvodu ochrany osvojitele i osvojence. 

Jejím účelem je totiž zabránit vzniku nezrušitelného osvojení, dokud není plně znám 

zdravotní stav dítěte a jeho možný vývoj, jelikož některé druhy onemocnění, či 

vrozených vad, není možné před dosažením určitého stupně vývoje dítěte detekovat. 

Osvojitelé jsou takto chráněni před závažným právním krokem učiněným bez znalosti 
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relevantních informací. Dítě je stanovením této limitace chráněno před možným 

traumatem, které by bylo následkem jeho nezrušitelného osvojení a následného citového 

odcizení mezi ním a osvojiteli, kteří, až posléze zjistí, že osvojili nemocné dítě, mohou 

svého předchozího rozhodnutí litovat. 

 Jak již bylo výše naznačeno, nezrušitelně může osvojit jen omezený okruh osob. 

Těmito osobami jsou manželé, manžel rodiče dítěte, pozůstalý manžel rodiče dítěte, 

nebo manžel osvojitele dítěte. Výjimečně může dítě nezrušitelně osvojit osamělá osoba, 

pokud jsou zde předpoklady, že osvojení bude i v tomto plnit své společenské poslání. 

Toto ustanovení bylo do zákona o rodině včleněno novelou v r. 1982. Bližší vymezení, 

co je potřeba chápat pod výrazem osamělá osoba, nám poskytne dobová judikatura, 

která upřesňuje, že za osamělou nelze považovat fyzickou osobu, která žije v době, kdy 

soud rozhoduje o osvojení, v manželství
65

. 

 Nezrušitelné osvojení také může vzniknout přeměnou z osvojení zrušitelného, 

pokud například v době prvotního osvojení, dítě ještě nedovršilo potřebný věk a 

osvojitelé svůj zájem dítě pojmout za své mohli vyjádřit pouze osvojením prostým. 

Opačný proces, kdyby se osvojení nezrušitelné přeměnilo na osvojení prosté, možný 

není.
66

  

3.2 Zvláštní povaha mezinárodního osvojení 

 Mezinárodní osvojení je institut, který díky postupně sílícímu vlivu globalizace 

nabývá na síle a důležitosti. Státním orgánem zabývajícím se zprostředkováním 

mezinárodního osvojení je na území České republiky Úřad pro mezinárodně-právní 

ochranu dětí (dále jen „UMPOD“). Jelikož je Česká republika prozatím téměř výhradně 

zemí původu, práce UMPODu spočívá ve vyhledání vhodných dětí k mezinárodnímu 

osvojení a v jejich evidenci, dále v tzv. matchingu, tedy v spárování dítěte s vhodnými 

osvojiteli ze zahraničí, ve zprostředkování interakce dítěte a možných budoucích 

osvojitelů a konečně v rozhodování o svěření do péče budoucích osvojitelů. 

 Jak je možno vidět z grafu vypracovaného samotným UMPODem (Příloha na 

str. 74 této práce) nejstabilnějším partnery České republiky v rámci mezinárodního 

osvojení jsou Dánsko, Německo, Itálie a Švédsko. České děti však již byly osvojeny i 
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zájemci z Kypru, Kanady, či Islandu. V posledních letech lze zaznamenat sílící 

spolupráci zejména s Itálií, kam je umisťováno stabilně nejvíce dětí. 

 Velmi nejasnou se při bližším zkoumání jeví právní povaha mezinárodního 

osvojení a obtížné je také jeho zařazení do určité hierarchie druhů náhradní péče o dítě. 

Při interpretaci článku 21b) Úmluvy o právech dítěte, který stanoví, že státy, jež jsou 

členy úmluvy „uznávají, že osvojení v cizí zemi lze považovat za náhradní způsob péče 

o dítě, pokud dítě nemůže být předáno do výchovy v zařízení péče o děti nebo v rodině 

osvojitele nebo o ně nemůže být pečováno jiným vhodným způsobem v zemi původu“, lze 

snadno nabýt dojmu, že mezinárodní osvojení je až krajním řešením, o kterém lze 

uvažovat jen v případě, že neexistuje jiná možnost péče o dítě v rámci daného státu, a 

tudíž by i ústavní péče měla mít před mezinárodním osvojením přednost.  

Nicméně, situace není tak jednoduchá, a dokonce i Výbor pro práva dítěte OSN 

(dále jen „výbor OSN“) vydal protichůdná stanoviska, když na jedné straně prohlásil, že 

„mezinárodní osvojení by mělo být považováno ve světle článku 21 Úmluvy za krajní 

opatření“
67

 (v originálu „measure of the last resort“), a na druhé straně v Obecném 

komentáři č. 3 označuje ústavní péči taktéž za krajní řešení
68

. Tato neurčitá a 

protichůdná prohlášení nás staví do pozice, kdy musíme porovnávat tato dvě krajní 

opatření mezi sebou. Potřeba vyvažování je zapříčiněna z části také nedostatečností 

Úmluvy, pokud jde o stanovení určité hierarchie možností náhradní rodinné péče.  

Nicméně, jeden nástroj, který by mohl pomoci při vzájemném poměřování všech 

druhů náhradní rodinné péče mezi sebou, existuje. Je jím splnění tří požadavků 

představených v Směrnici pro mezinárodní adopci UNICEF
69

. Tyto požadavky 

jmenovitě jsou (1) náhradní rodinná péče založená na rodinném principu má většinou 

přednost před ústavní výchovou, dále (2) trvalé řešení náhradní rodinné péče má 

přednost před dočasným, a konečně (3) vnitrostátní řešení mají většinou přednost před 

řešeními, která zahrnují i jiný stát. Použití slova „většinou“ (v originále „generally“, 

možno tedy přeložit i jako „obvykle“) ve dvou z podmínek není náhodné, napovídá 

nám, že při posuzování splnění těchto podmínek musí být brány do úvahy zvláštnosti a 
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okolnosti jednotlivých případů.
70

 Když podrobíme tomuto testu mezinárodní osvojení, 

je jasně viditelné, že splňuje pouze dvě ze tří kritérií, jelikož podmínku vnitrostátního 

řešení přirozeně nelze splnit. Pokud stejnému testu podrobíme vnitrostátní ústavní péči, 

výsledek bude právě opačný, jelikož toto opatření splňuje toliko podmínku 

vnitrostátního řešení, poněvadž ústavní péče nemůže být ani při nejlepší vůli 

považována za řešení obdobné rodinné péči, natož za řešení trvalé, jelikož děti musí 

zařízení opustit většinou při dosažení zletilosti. 

 Jediným druhem náhradní rodinné péče schopným splnit všechny tři požadavky 

je vnitrostátní osvojení, a tudíž jak ústavní péče, tak osvojení mezinárodní je nutné 

považovat vůči němu za subsidiární. Nicméně, jednotlivé druhy náhradní rodinné péče a 

to, jak každý z nich plní výše uvedené podmínky, musí být vždy podrobeno 

individuálnímu zkoumání a posouzení s ohledem na nejlepší zájem dítěte, jinak by 

hrozilo riziko mechanického posuzování.  

Dle mého názoru by byla možná modifikace přístupu navrženého v dané 

Směrnici UNICEFu, a to tím směrem, že by splnění daných požadavků bylo 

posuzováno ve vzájemném vztahu důležitosti. Domnívám se, že pokud chceme sledovat 

nejlepší zájem dítěte, je nejpodstatnějším elementem trvalost spolu s rodinnou povahou, 

jelikož tato kombinace poskytuje dítěti klidné zázemí pro jeho rozvoj. O splnění 

požadavku vnitrostátního řešení by dle mého názoru mělo být taktéž usilováno v co 

největším rozsahu, avšak dovolím si tvrdit, že není možné jej postavit naroveň 

předchozím dvěma kritériím. Argument, že užitím vnitrostátního řešení je zachována 

sociální a kulturní identita dítěte, může být snadno překonán snahou najít budoucí 

osvojitele ve státě stejného či podobného sociálního, kulturního, či jazykového zázemí.  

Možnou pomůckou objasnění napětí mezi krajními opatřeními v podobě 

mezinárodního osvojení a ústavní péče by mohla být Úmluva o ochraně dětí a 

spolupráci při mezinárodním osvojení (dále jen „Haagská úmluva“)
71

, a to zejména její 

Preambule, která říká, že „mezinárodní osvojení nabízí výhodu stále rodiny dítěti, 

kterému nebylo možno najít vhodnou rodinu v rámci jeho státu původu“. Není zde ani 

zmínka o ústavní péči, přistoupení k mezinárodnímu osvojení tudíž není podmíněno 
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vyčerpáním tohoto druhu opatření. Haagská úmluva stanovuje subsidiaritu 

mezinárodního osvojení jen vůči druhům náhradní rodinné péče, které jsou opravdu 

založeny na rodinném principu. Dle Haagské Úmluvy by náhradní rodinná péče, která 

není založená na rodinném principu, jinými slovy ústavní péče, neměla v žádném 

případě mít přednost před mezinárodním osvojením
72

. 

Dle mého názoru může být jedním z důvodů, proč se někteří z právních teoretiků 

domnívají, že by mezinárodní osvojení mělo být krajním řešením, jeho poměrně snadné 

zneužití pro obchod s dětmi. Eventuální spojení mezi prodejem dětí a mezinárodním 

osvojením naznačuje jak David M. Smolin ve své eseji "Intercountry Adoption as Child 

Trafficking", tak také Jonathan G. Stein ve své studii “A Call to End Baby Selling”. 

Není bez důvodu, že článek 21d) Úmluvy o právech dítěte zakazuje nepřiměřený zisk 

vyplývající z mezinárodního osvojení. Nicméně, toto ustanovení bylo již v době svého 

vzniku kritizováno delegací státu Venezuela, která se domnívala, že takovéto 

ustanovení místo k potlačení obchodu s dětmi povede k jeho rozvoji, jelikož zákazem 

nepřiměřeného zisku, je implicitně schvalován zisk přiměřený. Tudíž by toto ustanovení 

ještě podpořilo obchod s dětmi
73

. Vnímání mezinárodního osvojení, coby možného 

nástroje zneužití dětí je navíc podpořeno několikerými Stanovisky Výboru pro práva 

dítěte OSN, která jsou plna kritiky praktik některých zemí v rámci procesu 

mezinárodního osvojení.
74

  

Události nedávné doby dokázaly, že mezinárodní osvojení může také sloužit 

jako nástroj politického vyjednávání. Spojené státy během prosince 2012 přijaly 

legislativní normu zjednodušeně nazývanou „Magnitského zákon“ („Magnitsky Act“)
75

, 

který zakazuje Rusům zapleteným do zneužívání lidských práv vstup na území 

Spojených států a zmrazuje jejich účty vedené u amerických bank
76

. Ruský parlament 
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promptně reagoval přijetím zákazu mezinárodního osvojení ruských dětí americkými 

osvojiteli. Na tento předpis je neoficiálně odkazováno jako na „Anti-Magnitského 

zákon“ („anti-Magnitsky Bill“).
77

 Velmi problematickým se ukázal fakt, že pod zákaz 

byla rovněž zahrnuta osvojení, jejichž proces již byl zahájen. V některých případech 

chyběly k pravomocnému rozhodnutí o osvojení jen konečné detaily. Tudíž, přes pět set 

ruských dětí, které si již vytvořili citové pouto k jejich budoucím osvojitelům, zůstanou 

nadále v ruských sirotčincích.
78

 Stali se de facto rukojmími politického boje.  

Z výše uvedeného lze shrnout, že povaha mezinárodního osvojení je velice 

křehká, jelikož vyžaduje spolupráci mezi dvěma státy, a tudíž je vždy přítomen jistý 

stupeň nejistoty v závislosti na měnících se vzájemných vztazích. 

3.3 Podmínky mezinárodního osvojení 

 Zákon o rodině v § 67 odst. 3 stanoví pro mezinárodní osvojení jedinou 

podmínku, a tou je souhlas UMPODu s osvojením dítěte do ciziny. Jelikož je však 

mezinárodní osvojení speciálním institutem vůči osvojení vnitrostátnímu, je třeba 

dovodit, že pro něj taktéž platí obecné podmínky stanovené pro osvojení v rámci území 

České republiky. 

 Další podmínky, které již nejsou explicitně zakotveny v ZoR, můžeme najít 

v mezinárodních dokumentech. Úmluva o právech dítěte ve svém čl. 21 stanoví, že při 

mezinárodním osvojení musí být v první řadě brán do úvahy zájem dítěte. Tato 

formulace může svádět k domněnce, že úmyslem zákonodárce je zaručit, že příslušný 

orgán bude jako první skutečnost v řízení zkoumat zájem dítěte. Pokud se však 

podíváme na anglické znění tohoto ustanovení, výsledek se liší, jelikož je zde použit 

termín „paramount consideration“ a „best interests of the child“. České znění tohoto 

článku Úmluvy je možným překladem anglického textu, ovšem zde působí poněkud 

matoucím dojmem, jelikož úmyslem členských států Úmluvy při její tvorbě bylo jasné 

zakotvení principu, že v mezinárodním osvojení by měla být zájmům dítěte věnována 

nejvyšší pozornost, neboli měly by být rozhodujícím hlediskem. Tudíž v řízení o 
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mezinárodním osvojení není možné řešit spor zájmů jednotlivých stran jejich 

vyvažováním a vzájemným poměřováním, zájmy dítěte nemohou v tomto případě být 

nikdy převýšeny zájmy jiných stran. České znění čl. 21 Úmluvy spíše odpovídá původní 

myšlence tvůrců zakotvené v čl. 3 Úmluvy, která stanovuje obecné pravidlo pro 

všechna řízení týkající se dětí, a to že „In all actions concerning children, whether 

undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative 

authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary 

consideration.“ Tato myšlenka je v českém znění vyjádřena slovním spojením – „Zájem 

dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí“. Pro lepší 

pochopení rozdílu mezi „primary“ a „paramount consideration“ mohou posloužit 

Směrnice UNHCR na určování nejlepšího zájmu dítěte,
79

 které vysvětlují, že přední 

neznamená jediný, tudíž princip nejlepšího zájmu dítěte coby předního hlediska, jež je 

zakotven v článku 3 Úmluvy o právech dítěte, v praxi znamená, že ve vzácných 

odůvodněných případech může být nejlepší zájem dítěte převýšen jiným zájmem. 

 České znění Úmluvy bohužel tento zásadní rozdíl mezi obecným principem 

ochrany zájmů dítěte zakotveného v čl. 3 a speciálním principem, zakotveným v čl. 21, 

smývá, či alespoň rozostřuje. Větší jistotě při výkladu by jistě přispělo použití 

šťastnějšího překladu termínu „paramount consideration“, jako například výše zmíněná 

„nejvyšší pozornost“ reflektujícího zásadní rozdíl oproti obecnému principu 

zakotvenému v čl. 3 Úmluvy.
80

 

 Určitý nesoulad dokazuje i výše zmíněná nepřesnost v překladu Úmluvy, kde 

v čl. 21 je pojem „best interests of the child“ přeložen jako „zájem dítěte“. Tvůrci 

Úmluvy jistě nepoužili v původním znění bezdůvodně množné číslo a nepřidali 

k zájmům superlativ v podobě pojmu „nejlepší“. Nehledě na to, zda to v praxi 

způsobuje problémy, či ne, nevrhá to nejlepší světlo na legislativu České republiky, 

jelikož rozpor v pojmech není nikde objasněn a není jistě způsoben rozdílem ve 

významu, který by slovní spojení mělo, pokud by bylo přeloženo doslovně. Určitým 

zklamáním je v této souvislosti znění OZ 2014, kde byl „mechanicky“ převzat pojem 
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 UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, United Nations High 

Commissioner for Refugees, 2008, str. 76 
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 V této souvislosti se sluší podotknout, že český překlad Úmluvy o právech dítěte pochází z období, kdy 

bylo nutno přeložit velké množství mezinárodních dokumentů, což mělo za následek určitý „mechanický“ 

přístup k překladům, které nadto byly v mnoha případech prováděny osobami bez právního vzdělání. Tato 

skutečnost měla bohužel vliv na kvalitu českého znění daných dokumentů, v čele s Úmluvou o právech 

dítěte. 
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„zájem dítěte“ z českého znění Úmluvy o právech dítěte. Jelikož OZ 2014 představuje 

převratnou změnu v právní terminologii v mnoha směrech, jeví se toto setrvání při 

původním nepřesném pojmu jako nevyužitá šance. 

 Další z podmínek mezinárodního osvojení, stanovených v Úmluvě o právech 

dítěte, již nepůsobí interpretační potíže, způsobené odlišnostmi jednotlivých jazykových 

znění. Úmluva vyžaduje, aby o mezinárodním osvojení rozhodoval kompetentní orgán, 

který v souladu s příslušným zákonem a ve stanoveném řízení na základě všech 

informací určí, že osvojení je přípustné z hlediska postavení dítěte, a že vyžaduje-li se 

to, aby dotčené osoby daly vědomý souhlas k osvojení na základě řádného projednání, 

pokud se ukázalo nutné.  

Jak již bylo řečeno výše v textu, podmínkou stanovenou Úmluvou je také 

subsidiarita použití mezinárodního osvojení. Důsledkem tohoto požadavku se zdá být, 

že mezinárodní osvojení je krajním řešením situace, avšak není tomu tak, jak bylo 

vysvětleno v rámci předchozí podkapitoly Zvláštní povaha mezinárodního osvojení.  

Další podmínkou je, že členské státy Úmluvy musí zajistit, aby dítě mělo 

v rámci mezinárodního osvojení stejné záruky a práva, které mu náleží při osvojení ve 

vlastní zemi. Členské státy Úmluvy musí taktéž činit příslušná opatření, aby 

mezinárodní osvojení nevedlo k neoprávněnému finančnímu zisku zúčastněných osob. 

Tato problematika byla již taktéž blíže rozvedena v předchozí kapitole, řešící zvláštní 

povahu mezinárodního osvojení, zde je zmíněna pouze z důvodu ucelenosti výčtu 

nutných podmínek mezinárodního osvojení.  

Posledním předpokladem, který Úmluva stanovuje, je podmínka spíše 

politického rázu, že členské státy podpoří v nutných případech cíle článku 21 Úmluvy 

uzavíráním dvoustranných nebo mnohostranných smluv a v jejich rámci budou usilovat 

o to, aby umístění dítěte do péče v jiné zemi bylo uskutečňováno k tomu příslušnými 

orgány. 

 Podmínky pro mezinárodní osvojení jsou taktéž stanoveny v Úmluvě o ochraně 

dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, konkrétně v její kapitole II. v článku 4-5. 

Jsou však pouhým zopakováním či upřesněním podmínek stanovených v Úmluvě o 

právech dítěte, tudíž jim v rámci této práce nebude věnována pozornost. 
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4. Proces osvojení 

 Jelikož byly v předchozí kapitole rozebírány hmotněprávní podmínky osvojení, 

považovala jsem za více než případné navázat zmínkou o řízení ve věcech osvojení, 

v jehož rámci jsou hmotněprávní podmínky osvojení uváděny v život.  

Proces osvojení není celistvě upraven v ZoR, ale jsou mu věnovány paragrafy 

181-184 OSŘ. Bližší podmínky zapojení státních orgánů, odlišných od soudu, do 

procesu osvojení jsou upraveny v zákoně o soc. práv. ochraně. Procesně právní 

podmínky osvojení stejně jako hmotněprávní směřují k zajištění nejlepších zájmů dítěte. 

Řízení spojená s osvojením můžeme dělit dle kritéria, zda se musí konat v každém 

případě, či zda jen tehdy, jsou-li naplněny určité skutkové okolnosti případu. Možné je 

též dělení podle toho, který ze státních orgánů  dané řízení provádí a jakým způsobem. 

Výše uvedené rozdíly budou osvětleny v rámci následujících podkapitol. 

4.1 Rozhodování v incidenčním řízení 

  Incidenční řízení patří mezi řízení, která se nemusí nutně konat v každém 

případě. V rámci incidenčního řízení je rozhodováno o naplnění zákonných podmínek 

pro rozhodnutí o osvojení dítěte bez nutnosti souhlasu jeho biologických rodičů. Jak již 

bylo blíže rozebráno v této práci, tato situace nastane, pokud rodiče neprojevovali o dítě 

soustavný opravdový zájem, popřípadě pokud neprojevili žádný zájem. Jelikož se jedná 

o výrazný zásah do rodičovské zodpovědnosti, stanovil OSŘ zakotvením § 180a a 

§180b, že o existenci podmínek pro rozhodnutí o osvojení bez souhlasu rodičů musí být 

rozhodováno soudem v samostatném soudním řízení.
81

  

 Místně příslušným soudem pro toto řízení je soud dle § 88 písm. c) OSŘ, tedy 

soud, v jehož obvodě má dítě své bydliště. Návrh je dle § 68 odst. 3 ZoR oprávněn 

podat OSPOD, který v tomto řízení vystupuje jako opatrovník dítěte. Účastníky řízení 

jsou dle §180a odst. 1 OSŘ dítě a jeho rodiče, jsou-li jeho zákonnými zástupci. Souhlas 

rodičů tudíž není ze zákona vůbec vyžadován, nejsou-li zákonnými zástupci dítěte, nebo 

pokud dali předem souhlas k osvojení ve vztahu ke konkrétním osvojitelům.
82

 Zákon 

stanoví jedinou výjimku z nutnosti být zákonným zástupcem dítěte, a to v případě 

nezletilého rodiče, který je účastníkem řízení, přestože není zákonným zástupcem.  
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Zajímavostí tohoto řízení je, že soud rozhoduje o splnění podmínek uvedených v 

§ 68 odst. 1 písm. a, b, ZoR k okamžiku podání návrhu, jde tedy o výjimku z pravidla, 

že pro rozhodnutí soudu je relevantní stav v době vyhlášení tohoto rozhodnutí (§ 154 

odst. 1 OSŘ). Soud vydá rozhodnutí, kterým je určeno, že k osvojení není třeba 

souhlasu rodičů s klauzulí rebus sic stantibus. Soud je tedy povinen rozsudek ve věci na 

návrh rodičů dítěte zrušit, pokud se změní poměry, za nichž bylo řízení zahájeno. OSŘ 

však v § 180b stanoví jistá omezení. Předně je návrh na zrušení rozsudku možné podat 

nejdříve po uplynutí jednoho roku od právní moci daného rozsudku. Dále návrh není 

možné podat, pokud bylo již dítě osvojeno, či svěřeno do péče budoucích osvojitelů, či 

pokud byla zahájena řízení o osvojení, či svěření do péče. 

4.2 Rozhodnutí o preadopční péči 

 Řízení o preadopční péči má zvláštní povahu, jelikož je možné, aby v něm 

rozhodovaly tři různé orgány v závislosti na konkrétních podmínkách, popřípadě, aby se 

v závislosti na těchto podmínkách, řízení vůbec nekonalo.  

Pokud je dítě v době rozhodování o preadopční péči umístěno v ústavu, ať z vůle 

rodičů, či na základě rozhodnutí soudu, rozhoduje o umístění do preadopční péče dle § 

69 odst. 2 ZoR OSPOD, kterým je v tomto případě na základě § 19 odst. 1 zákona o 

soc. práv. ochraně obecní úřad obce s rozšířenou působností. Totéž platí pro případ, kdy 

je dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
83

. OSPOD má 

povinnost o tomto rozhodnutí informovat příslušný soud, a to do patnácti dnů od jeho 

vydání. 

 Obecně lze říci, že v případech, kdy dítě není umístěno v ústavu, rozhoduje o 

preadopční péči vždy soud. Řízení je zahájeno na návrh osvojitele. Z výroku soudu 

musí být patrno, že se dítě svěřuje zatímně do péče budoucího osvojitele na jeho náklad 

po dobu nejméně tří měsíců, nejdéle však do pravomocného skončení řízení o osvojení. 

Výslovně je v § 69 odst. 3 ZoR zmíněn zvláštní případ, kdy o preadopční péči 

rozhoduje soud, a to pokud chce dítě osvojit jeho pěstoun, v jehož péči však dítě ještě 

nestrávilo dobu rovnající se době vyžadované pro preadopční péči, tedy dobu tří 

měsíců. Dále dle § 69 odst. 4 ZoR soud rozhoduje v případě, že chce dítě osvojit jeho 

poručník, který však do této doby o dítě osobně nepečoval. Podle téhož ustanovení soud 
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rozhoduje o preadopční péči také v případě, že chce dítě osvojit osoba, které bylo dítě 

svěřeno do péče na základě § 45 ZoR, pokud tato trvání této péče nepřekročilo hranici 

tří měsíců. 

 Konečně může o svěření do preadopční péče rozhodnout také UMPOD, a to dle 

§ 19 odst. 2 zákona o soc. práv. ochraně dětí, pokud se jedná o osvojení z ciziny, či do 

ciziny.  

 Řízení o preadopční péči se nekoná, pokud hodlá dítě osvojit manžel rodiče 

dítěte, jelikož je zde předpoklad, že daná osoba již plně participovala na výchově a 

výživě dítěte. Dále nejsou rozhodnutí o preadopční péči, ani preadopční péče samotná, 

nutné v případě přeměn jiných druhů náhradní rodinné péče na osvojení, pokud trvaly 

dobu delší, než je vyžadována pro preadopční péči.
84

 

4.3 Zprostředkování osvojení 

 Zprostředkování osvojení patří mezi řízení,
85

 která není třeba provádět vždy, jak 

vyplývá z § 20 odst. 3 písm. a) zákona o soc. práv. ochraně. Z logiky věci jej není třeba 

provádět, pokud dali rodiče dítěte předem souhlas ve vztahu k určitým osvojitelům, 

jelikož se předpokládá, že rodiče, kteří by měli mít v první řadě na srdci nejlepší zájem 

dítěte, vybraly osoby vhodné. Dále se zprostředkování samozřejmě nemusí provádět, 

pokud chce dítě osvojit manžel rodiče dítěte, pozůstalý manžel rodiče dítěte, popřípadě 

manžel osvojitele, jelikož je v tomto případě osoba determinována svým vztahem 

k osobě, která je již k dítěti v příbuzenském vztahu. 

 Na zprostředkování osvojení participují společně obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností a MPSV. Zprostředkování osvojení spočívá ve vyhledání dětí vhodných 

k osvojení a v nalezení vhodných osvojitelů. Žádost o zprostředkování osvojení může 

podat osoba, mající zájem osvojit dítě, u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

(§20 odst. 1 zákona os soc. práv. ochraně). Jedná se tedy o řízení, které je ze zásady 

zahajováno na návrh. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede spisovou 

dokumentaci jak o žadatelích, tak o dětech vhodných k osvojení. Nutnými údaji, které 

spisová dokumentace musí obsahovat, jsou dle § 21 odst. 2 zákona o soc. práv. ochraně 
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na straně dítěte například osobní údaje dítěte, doklad o jeho státním občanství, údaje o 

sociálních poměrech dítěte, jeho rodičů, sourozenců, popřípadě prarodičů, nebo zpráva 

o zdravotním stavu a vývoji dítěte. Údaje vyžadované po žadatelích jsou dle § 21 odst. 3 

zákona o soc. práv. ochraně například doklad o státním občanství, opis z evidence 

Rejstříku trestů, zpráva o zdravotním stavu předložená žadatelem, popřípadě údaje o 

ekonomických a sociálních poměrech žadatele. Žadatel dále musí písemně souhlasit 

s tím, že OSPOD, zprostředkující osvojení, je oprávněn ze své vlastní iniciativy 

zjišťovat další informace o jeho způsobu života do té míry, aby byl schopen erudovaně 

rozhodnout o tom, zdali je žadatel vhodným kandidátem na osvojení (§21 odst. 3 písm. 

g) zákona os soc. práv. ochraně). Taktéž je vyžadován písemný souhlas s účastí na 

přípravě k přijetí dítěte do rodiny, o jejíž nutnosti rozhoduje dle vlastního uvážení 

Krajský úřad, kterému je celá spisová dokumentace po její kompletaci postoupena dle § 

21 odst. 4 zákona o soc. práv. ochraně.  

Úkolem Krajského úřadu je odborné posouzení žadatelů o osvojení a rozhodnutí 

o jejich případném zařazení do evidence. Pokud je zájemce o osvojení zařazen a je 

shledán vhodným osvojitelem pro dítě vedené v evidenci tohoto Krajského úřadu, je mu 

tato skutečnost neprodleně písemně oznámena. Na základě tohoto písemného oznámení 

má zájemce o osvojení právo se s dítětem seznámit a ten, u nějž se dítě nachází, má 

povinnost seznámení umožnit. Zájemce má možnost ve lhůtě třiceti dní od doručení 

písemného oznámení o vhodnosti podat žádost o svěření dítěte do preadopční péče (§ 24 

odst. 3 zákona os soc. práv. ochraně). Pokud se Krajskému úřadu nepodaří 

zprostředkovat osvojení dítěti do tří kalendářních měsíců od jeho zařazení do evidence, 

a žadateli o osvojení do dvanácti kalendářních měsíců ode dne zařazení do evidence, 

zašle kopii údajů z těchto evidencí do patnácti dnů od skončení uvedených lhůt MPSV, 

které vede centrální evidenci a přebírá kompetenci zprostředkování osvojení, pokud se 

nezdařilo na úrovni kraje. Při zprostředkování osvojení na úrovni MPSV je postup 

obdobný, jako na úrovni Krajského úřadu. 

 Pokud se nezdaří zprostředkování osvojení ani na úrovni MPSV, a žadatel 

zároveň při podání žádost o osvojení udělil souhlas se zprostředkováním osvojení ze 

zahraničí, je jeho žádost zařazena do evidence UMPODu. Spis dítěte vhodného 

k osvojení je do evidence UMPODu zařazen po 6 měsících marné snahy nalézt vhodné 

osvojitele v rámci území České republiky. Podrobný výklad k zprostředkování osvojení 
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UMPODem bude podán v rámci podkapitoly věnované procesní stránce mezinárodního 

osvojení.  

4.4 Vlastní řízení o osvojení 

 Řízení o osvojení se musí na rozdíl od výše zmíněných konat vždy, jak vyplývá 

z logiky věci, a vždy v něm rozhoduje soud. Řízení může být zahájeno pouze na návrh 

osvojitele, jak výslovně uvádí § 63 odst. 2 ZoR. Tento fakt řízení o osvojení výrazně 

odlišuje od řízení ve věcech péče o nezletilé, čímž indikuje jeho statusovou povahu, jak 

již bylo zmíněno v rámci kapitoly věnované podmínkám osvojení. Osvojitel je v návrhu 

povinen uvést, o jaký druh osvojení žádá a soud je tímto návrhem vázán. Pokud tedy 

osvojitel žádá o nezrušitelné osvojení, jehož podmínky jsou přísnější, a nesplní je, soud 

je povinen návrh zamítnout, přestože podmínky pro osvojení prosté by byly splněny.
86

 

 Účastníky řízení jsou dle § 181 OSŘ osvojitel, popřípadě i jeho manžel (pouze 

v případě, že je vyžadován jeho souhlas), dále osvojované dítě, které je pro tento případ 

zastoupeno kolizním opatrovníkem určeným soudem, a zákonní zástupci dítěte, kterými 

jsou nejčastěji jeho rodiče, popřípadě poručník. 

 Rodiče dítěte nemusí být účastníky vlastního řízení o osvojení vždy. Jejich 

účastenství je vyloučeno, pokud byli rozhodnutím soudu zbaveni rodičovské 

zodpovědnosti, dále v případě omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům, 

v případě blanketového souhlasu, popřípadě pokud bylo v incidenčním řízení 

rozhodnuto, že jejich souhlasu k osvojení není potřeba.
87

 

 Hlavní náplní vlastního řízení o osvojení je získání souhlasu s osvojením od 

osob, od nichž je vyžadován zákonem, a zároveň zkoumání zdravotních a osobnostních 

dispozic osvojitelů a zdravotního stavu osvojence a následné seznámení všech 

zainteresovaných osob s výsledky provedeného šetření, jak je stanoveno v § 70 ZoR. 

Souhlasu rodičů osvojence není třeba v případě, kdy nejsou účastníky řízení. Souhlas 

osvojovaného dítěte se vyžaduje jen v případě, že je schopno posoudit dosah osvojení a 

pokud tím nebude zmařen účel osvojení. Konkrétní podmínky byly zmíněny v rámci 

kapitoly zaměřené na jednotlivé podmínky osvojení. Co se týče zjišťování informací o 

osvojenci a osvojiteli, může se tato činnost na první pohled zdát nadbytečnou, jelikož 

tyto informace již byly jednou podávány, a to při zařazení do evidence v rámci řízení o 
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zprostředkování osvojení, avšak o osvojení samotném rozhoduje soud a tudíž nese 

největší díl odpovědnosti.
88

 Má tudíž právo provádět odborné posouzení sám a 

k zjištěním učiněným správními orgány přihlédne, coby k listinným důkazům, které 

podléhají jeho následnému zhodnocení.
89

  

 Soud následně na základě provedeného šetření vydá rozsudek, jímž se vyslovuje 

osvojení a je v něm stanoveno příjmení, které osvojenec od právní moci rozsudku 

ponese. 

4.5 Proces mezinárodního osvojení 

 Jelikož je Česká republika prozatím výhradně zemí původu mezinárodně 

osvojovaných dětí, zaměřím se výlučně na procesní požadavky osvojení dítěte do 

ciziny. Jak již bylo zmíněno v podkapitole věnované zprostředkování osvojení, pro dítě 

je vhodný osvojitel hledán po dobu šesti měsíců ode dne, kdy se dítě stalo osvojitelným. 

Následně je jeho spisová dokumentace postoupena UMPODu. Zahraniční zájemci o 

osvojení dítěte z České republiky podávají žádost o zařazení do evidence 

prostřednictvím ústředního orgánu svého státu. Žádost musí obsahovat mimo informace 

vyžadované i pro vnitrostátní osvojení, navíc tzv. „home study“, neboli zprávu o 

sociálním šetření rodinné situace žadatelů, dále doklad o příjmech žadatelů, vyplněné 

psychologické dotazníky spolu se zprávou vypracovanou psychologem, a v neposlední 

řadě obsáhlou fotodokumentaci žadatelů, spolu žijících osob a bytových podmínek.
90

 

Veškeré předložené dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny 

notářským či soudním ověřením, to vše na náklad žadatelů.
91

  

Na základě dokumentace žadatelů a potencionálních osvojenců provede 

UMPOD spárování dětí s pro ně vhodnými žadateli – tzv. „matching“. Oznámení o 

výběru zašle UMPOD ústřednímu úřadu země původu žadatelů, který následně posoudí 

výběr provedený UMPODem.
92

 Toto opatření jistě slouží jako pojistka nejlepšího 

možného rozhodnutí a vyvarování se nedbalému fungování jednotlivých národních 

ústředních úřadů. Pokud je výběr schválen a žadatelé projeví zájem o seznámení se 
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s dítětem, je následně přistoupeno k interakci, kdy žadatelé přicestují do České 

republiky a je jim umožněno trávit čas s dítětem v zařízení, kde je dítě umístěno, 

zpravidla po dobu dvou až tří týdnů za účasti psychologa UMPODu a odborného 

personálu zařízení.
93

 Poté zájemci mohou podat žádost o svěření dítě do preadopční 

péče UMPODu (opět v českém jazyce, či s ověřeným překladem), který si vyžádá 

souhlas ústředního úřadu státu původu zájemců s dalším pokračováním řízení.
94

 Jakmile 

UMPOD rozhodne o svěření do péče, je dítěti vydán cestovní doklad a může vycestovat 

se zájemci do země jejich původu.
95

 Další zvláštností mezinárodního osvojení je, že 

ústřední úřad země původu osvojitelů má povinnost zasílat UMPODu pravidelné zprávy 

o situaci dítěte v rodině – tzv. „follow-up reports“, spolu s aktuální lékařskou zprávou a 

fotografiemi dítěte, a to v rozestupech několika měsíců.
96

 Osoby, jimž bylo dítě 

svěřeno, mohou požádat o souhlas UMPODu s osvojením do ciziny po šesti měsících 

preadopční péče o samotném osvojení poté rozhoduje soud původu žadatelů.
97

 

Z výše uvedeného lze dovodit, že v rámci mezinárodního osvojení jsou 

zakotveny náročnější požadavky na žadatele, než v rámci osvojení vnitrostátního, a to 

jak pokud jde o testy a dokumenty, které je třeba doložit, tak pokud jde o náklady, 

jelikož žadatelé zejména nesou břímě překladů všech dokumentů, které jsou v rámci 

řízení vydány. Podle mého názoru je tomu tak jednak proto, že žadatelé i dítě pocházejí 

z jiného lingvistického a socio-kulturního prostředí, a tudíž je nutné mít mnohem více 

informací pro aprobované rozhodnutí, jednak proto, že je tím testováno odhodlání a 

zralost rozhodnutí žadatelů osvojit si dítě pocházející ze zahraničí. Je tomu tak proto, že 

k mezinárodnímu osvojení se dostávají děti, které nejsou osvojitelné vnitrostátně, tudíž 

jsou to převážně děti trpící neonatálním abstinenčním syndromem v důsledku drogové 

závislosti matky, děti romského etnika, či děti staršího věku. Žadatelé o mezinárodní 

osvojení si musí být vědomi toho, že na sebe berou velký závazek, jelikož výchova i 

začlenění těchto dětí, do pro ně nové komunity, bude značně obtížné. 
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4.6 Právní následky osvojení 

 Jelikož je rozhodnutí o osvojení rozhodnutím konstitutivní povahy, vznikají 

právní následky osvojení dnem právní moci tohoto rozhodnutí. Právní následky 

můžeme dělit na ty společné pro oba typy osvojení a na následky, které nastanou jen 

v případě nezrušitelného osvojení. Obě tyto skupiny následků lze ještě dále dělit na 

následky dopadající na právní postavení osvojence ve vztahu k původní rodině a na 

následky týkající se právního postavení osvojence ve vztahu k osvojiteli a jeho 

příbuzným.
98

 Co se týče druhé zmíněné skupiny následků, nejdůležitějším je dozajista 

fakt, že mezi osvojitelem a osvojencem vzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a 

dětmi, a to včetně rodičovské zodpovědnosti, dále že osvojenec vstupuje do rodiny 

osvojitelů se všemi právy a povinnostmi, které by mělo vlastní biologické dítě, zde 

vystupuje do popředí zejména právo dědické a vzájemná vyživovací povinnost.
99

 Práva 

povinnosti osvojence k jeho původní rodině zanikají a jsou mezi nimi zpřetrhány právní 

vazby. Biologické vazby ovšem přetrvávají, jak je možno vidět na trvající překážce 

manželství dle § 12 ZoR.  

 Nejdůležitějším právním následkem nezrušitelného osvojení, jak již vyplývá 

z jeho názvu, je jeho nezrušitelnost. Dále je v § 74 odst. 2 ZoR stanoveno, že při 

nezrušitelném osvojení budou osvojitelé na základě pravomocného rozhodnutí o 

osvojení zapsáni v matrice na místě rodičů dítěte. Účinek zápisu do matriky je zpětný, 

tudíž je osvojitel považován za rodiče osvojence již od jeho narození.
100

 O trvalosti a 

pevnosti vztahu založeného nezrušitelným osvojením napovídá také nemožnost 

opětovného osvojení dítěte, pokud nejde o případy uvedené v § 76 ZoR. 

5. Právo dítěte znát svůj původ 

 Znalost prostředí, ze kterého člověk pochází včetně totožnosti jeho rodičů, je 

neodmyslitelnou součástí identity daného člověka a taktéž jeho osobního a rodinného 

života.
101

 Právo znát své kořeny (right to know somebody´s roots), jak je někdy toto 
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oprávnění zjednodušeně nazýváno, je zakotveno či dovozováno z několika 

mezinárodních dokumentů závazné povahy jak celosvětové, tak regionální úrovně. 

5.1 Instrumenty celosvětového významu  

 Mezi nejdůležitější dokumenty na celosvětové úrovni patří již dříve zmiňovaná 

Úmluva o právech dítěte, která ve svém článku 7 odst. 1 uznává právo dítěte na 

registraci ihned po narození, dále právo na jméno, státní příslušnost a pokud je to 

možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. Tento článek byl do Úmluvy, pro 

někoho možná překvapivě, prosazen zástupci arabských států.
102

 Jejich původní návrh 

směřoval k prosazení stejné váhy práva dítěte na to znát své rodiče, jako má právo na 

jméno, registraci a příslušnost, tedy bezpodmínečnou a neponechávající státům možnost 

uvážení. Avšak tento návrh byl z iniciativy Německa a USA (Spojené státy nakonec 

k Úmluvě nepřistoupily) modifikován dodáním specifikace „as far as possible“, čímž 

byly původní ambice článku 7 značně sníženy.
103

 Pokud bychom se snažili zachovat 

logický a stylistický význam článku, bylo by zřejmě nejvěrnějším překladem termínu 

„as far as possible“ do českého jazyka sousloví „v co největší možné míře“, avšak 

Česká republika zvolila jiný překlad, a to „pokud je to možné“. Při běžném srovnání 

těchto dvou výrazů lze dojít k závěru, že v jistých situacích mohou být zaměnitelné, 

tedy pokud jsou opatřeny dostatečným vysvětlením, avšak v situaci velice stroze 

psaného článku 7 Úmluvy podle mne dochází použitím druhého zmíněného termínu k 

snížení břemena uvaleného na stát spočívajícího v zaručení možnosti dítěte získat 

informace o svých biologických rodičích.
104

 Mimoto Česká republika učinila výhradu 

vůči článku 7 jako takovému ve spojení s osvojením a umělým oplodněním.
105

 V těchto 

situacích se tedy Česká republika necítí vázána obsahem článku 7 Úmluvy. Přístup ČR 

byl opakovaně kritizován Výborem OSN v jeho Závěrečných doporučeních č. 

CRC/C/15/Add.201 ze dne 18. května 2003 a posléze i v Závěrečných doporučeních č. 

CRC/C/CZE/3-4 ze dne 17. května 2011. Výbor OSN vyjádřil své znepokojení tím, že 

Česká republika přes své prokazatelné snahy o implementaci principů obsažených 
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v Úmluvě v oblasti legislativy nadále zachovává výhradu vůči článku 7 Úmluvy a 

doporučil zvážení stažení této výhrady.
106

 Výbor, jako takový, však nedisponuje 

žádným donucovacím mechanismem, kterým by zaručil splnění svých požadavků. 

Samotná Úmluva o právech dítěte výslovně nespecifikuje právo dítěte na přístup 

k údajům o jeho narození ve vztahu k osvojení, tato povinnost je však zakotvena 

v článku 30 již taktéž zmiňované Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním 

osvojení. Jak samotný název Úmluvy napovídá, je povinnost státu zajistit přístup 

k informacím o totožnosti rodičů dítěte stanovena pouze pro mezinárodní osvojení, a to 

pouze v rozsahu vymezeném zákony daného státu. Tudíž je zde stále značný prostor pro 

uvážení států Úmluvy.
107

 

Jak vyplývá z názorů právních teoretiků, právo dítěte znát svůj původ může být 

státy obou úmluv v určitých případech omezeno. Avšak je zásadně v rozporu 

s nejlepšími zájmy dítěte a ostatními řídícími principy úmluv vyloučit toto právo pro 

celou sféru, jako je například osvojení, či oplodnění za použití dárcovských gamet.
108

 

5.2 Instrumenty regionálního významu 

 Pokud svou pozornost zaměříme na evropský kontinent, jsou zde dvě vzájemně 

nezávislé organizace Rada Evropy a Evropská Unie, které jsou obě činné v oblasti 

zajištění práva na přístup k informacím o původu. 

 Evropská Unie ve své nedávno přijaté Listině základních práv EU, konkrétně ve 

svém článku 7, zakotvila právo na osobní a rodinný život, a toto právo blíže rozvedla 

v následujícím článku 8 odst. 2, který stanoví, že každý má právo na přístup k údajům, 

které byly nashromážděny o jeho osobě. Jelikož přirozeně každá spisová dokumentace 

doprovázející řízení o osvojení obsahuje údaje o osobě osvojence, z Listiny základních 

práv EU logicky vyplývá povinnost členských států poskytnout svým občanům přístup 

k daným materiálům bez možnosti odchýlit se. Je však v této souvislosti nutné 
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podotknout, že toto ustanovení nemá žádný právní dopad na situaci České republiky, 

jelikož ta, začleněním se po bok Polska a Velké Británie do Protokolu č. 30, vyloučila 

aplikovatelnost Listiny na svém území.
109

 Tudíž není pro účely této kapitoly relevantní. 

 Rada Evropy v roce 1967 přijala Evropskou úmluvu o osvojení dětí, která již 

taktéž byla dříve zmiňována. Ta ve svém článku 20 odst. 3 zaručuje osvojenému dítěti 

přístup k informacím o datu a místu jeho narození, avšak výslovně vylučuje možnost 

zjistit z poskytnutých dokumentů fakt, že dítě bylo osvojeno a jaká je totožnost jeho 

biologických rodičů. Šance zjistit odkud dítě pochází a kdy přesně se narodilo, by mu 

mělo zajistit alespoň částečnou schopnost najít svou identitu. Rada Evropy však od 

momentu přijetí této Úmluvy ušla dlouhou cestu, a to především díky judikatuře ESLP 

sídlícího ve Štrasburku.  

 Nejznámějším rozsudkem týkajícím se této problematiky je bezpochyby Odièvre 

versus Francie
110

, který věrně zobrazuje citlivost daného tématu díky nedostatku 

konsensu mezi soudci a silnému nesouhlasnému stanovisku, a který se dle některých 

teoretiků nadto vyznačuje argumentačními chybami
111

. V tomto případě šlo o 

stěžovatelku, jejíž biologická matka požádala o tzv. utajený porod a předání dítěte 

k osvojení. Stěžovatelka byla nezrušitelně osvojena manželi Odièvreovými, jejichž 

jméno nahradilo v rodném listě jméno biologické matky. Příslušné francouzské úřady 

posléze odmítly stěžovatelce sdělit informace, které by vedly k identifikaci biologické 

matky, a ta toto jednání shledala v rozporu s jejím právem na soukromý a rodinný život, 

který je chráněn článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále 

jen „Evropská Úmluva“). Stěžovatelka argumentovala, že její rodinný život byl taktéž 

narušen, jelikož jí bylo zabráněno vytvořit si citové vazby ke své biologické matce.
112

 

Tento velice inovativní argument, který naznačoval ochranu vztahu, který v dané době 

ještě neexistoval, byl však ESLP odmítnut.
113

 Naopak narušení soukromého života bylo 

ESLP potvrzeno, jelikož dle názoru Soudu tvoří identita rodičů a okolnosti, za kterých 

se dítě narodilo, součást osobní identity daného dítěte a posléze i dospělého člověka, a 
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tudíž i jeho soukromého života.
114

 Avšak ESLP jedním dechem dodává, že je nutno 

taktéž brát do úvahy zájem biologické matky porodit v utajení ve vhodných zdravotních 

podmínkách a tím chránit své zdraví, jelikož při nemožnosti porodit tímto způsobem, by 

matka, chtějíc utajit svůj porod, byla nucena vyhledat osamělé místo a popřípadě zde 

dítě i zanechat.
115

 ESLP dále zdůraznil, že v tomto případě posuzuje právo na soukromý 

život dvou dospělých osob, jelikož stěžovatelka iniciovala řízení až po dosažení své 

zletilosti. Tento fakt má za následek, že zájmy biologické matky a stěžovatelky jsou 

posuzovány jako sobě rovné. Není zde místo pro zvážení situace z pohledu nejlepšího 

zájmu dítěte, který by znamenal preferenci nároku stěžovatelky.
116

  

Velice zajímavým elementem rozsudku ESLP je taktéž důraz, který byl kladen 

na ochranu zájmů třetích osob, kterými v tomto případě byli osvojitelé stěžovatelky, její 

biologický otec a případní sourozenci. Tito mají dle názoru ESLP taktéž právo na 

ochranu svého soukromého a rodinného života, který by byl odtajněním informací o 

biologické matce stěžovatelky narušen.
117

 Toto konstatování vyznívá obzvláště 

pozoruhodně, pokud vezmeme do úvahy dřívější prohlášení soudu, že rodinný život 

stěžovatelky samotné narušen nebyl a nadále bude posuzován jen zásah do jejího 

soukromého života. Z výše uvedeného by tudíž bylo možné vyvodit, že ESLP v tomto 

případě poskytl zájmům třetích osob širší ochranu, než zájmům stěžovatelky.  

 ESLP v neposlední řadě také zkoumal existenci veřejného zájmu na nesdělování 

informací vedoucích k odhalení totožnosti matek u utajených porodů a dospěl k názoru, 

že právo na respektování života jako takového („right to respect for life“), které je 

nejvýše ceněnou hodnotou v rámci Evropské Úmluvy, je imanentním principem 

francouzského právního systému.
118

 Tudíž je Francii dána široká možnost uvážení ve 

sféře nakládání s informacemi, z kterých je možno zjistit původ jedince, a to přestože se 

svým přístupem odlišuje od valné většiny členských států Evropské Úmluvy.
119

 

V důsledku výše uvedeného ESLP neshledal porušení stěžovatelčina práva na soukromý 

život ze strany Francie, jelikož ta poskytla stěžovatelce alespoň informace, ze kterých 
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sice nebylo možno zjistit totožnost matky, ale které přesto mohly (byť jen částečně) 

pomoci najít a poznat stěžovatelčinu vlastní identitu.
120

 ESLP také vzal v potaz, že 

Francie umožňuje odtajnění informací směřujících k identifikaci matky, pokud ta 

k tomu dala souhlas. Důležitým faktorem bylo taktéž, že Francie během řízení vyvinula 

aktivitu směřující k ustanovení nezávislého úřadu, který by se v budoucnu zabýval 

vydáváním informací vedoucích k identifikaci biologických rodičů při utajených 

porodech v případě, že by shledal, že zájem dítěte takto porozeného na zjištění jeho 

původu převažuje nad zájmem rodiče na zachování jeho soukromí.
121

 

 Zvrat v nazírání na intenzitu zájmu jedince na zjištění jeho vlastní identity 

v závislosti na jeho věku přinesl rozsudek ESLP ve věci Jäggi versus Švýcarsko
122

. 

Tento případ v sobě nezahrnoval prvek osvojení, přesto je pro naše účely zajímavý, 

jelikož v něm ESLP vyslovil názor, že starší věk stěžovatele a překročení hranice 

zletilosti je naopak faktorem hrajícím ve prospěch ochrany jeho zájmu.
123

 Soud dále 

v rozsudku vyslovil obecný princip, že zájem jedince na zjištění jeho kořenů se 

nesnižuje s jeho věkem, ba naopak. Tímto se do určité míry odchýlil od své vlastní 

judikatury, jelikož v dřívějším rozsudku v případu Odièvre versus Francie ESLP jasně 

stanovil, že věk stěžovatelky hrál klíčovou roli v nastavení vzájemného poměřování 

zájmů dotčených osob a v konečném důsledku ji znevýhodnil. Rozsudek ve věci Jäggi 

versus Švýcarsko tedy přináší jasnou změnu kursu v nazírání ESLP na problematiku 

práva znát své kořeny a znamená posun směrem k preferenci zájmů osob snažících se 

poznat svou identitu.  

 Můžeme tedy uzavřít, že co se týče úpravy práva znát své kořeny na regionální 

úrovni je nutno rozlišovat dvě roviny. Rovinu Evropské Unie, která zakotvuje ono 

právo v Listině základních práv EU. Tato však není závazná pro Českou republiku, 

která se připojila k Velké Británii a Polsku a vyjednala výjimku z účinnosti Listiny pro 

své území. Dále je zde rovina Rady Evropy, a to konkrétně její instituce – ESLP, který 

svými rozsudky poskytuje interpretaci Evropské Úmluvy. Rozsudek ESLP je právně 

závazný jen pro strany daného řízení a povinnost nápravy a poskytnutí zadostiučinění je 

ukládána pouze a jen státu, jehož praktiky byly v řízení napadeny. Nicméně rozsudek 
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ESLP také působí svou argumentační silou na ostatní členské státy Rady Evropy, které 

jsou si vědomy, že jejich praktiky jsou stejné a výsledek řízení vedeného proti nim by 

byl s největší pravděpodobností totožný. Tudíž tyto státy bedlivě sledují judikaturu 

ESLP a není výjimkou, že na základě pro ně relevantních rozsudků preventivně mění 

svou legislativu včetně užívaných praktik, aby se vyhnuli případnému řízení. 

5.3 Česká úprava práva znát svůj původ v souvislosti s osvojením 

 Jak již bylo řečeno výše, Česká republika učinila výhradu vůči článku 7 Úmluvy 

o právech dítěte, a tudíž se necítí být vázána povinností zaručit dítěti právo znát svůj 

původ. Taktéž aplikaci Listiny základních práv EU na svém území zabránila 

přistoupením k Protokolu č. 30. Tudíž jediným zdrojem zůstává Evropská úmluva a to 

konkrétně článek 8, zaručující každému (tedy dítěti i zletilé osobě) právo na soukromý a 

rodinný život. Z judikatury ESLP můžeme dovodit, že součástí jak soukromého, tak 

rodinného života je identita daného člověka, která je zčásti utvářena i tím, odkud 

pochází a jaké jsou jeho kořeny. Z výše uvedeného můžeme obecně shrnout, že Česká 

republika by na základě svých mezinárodních závazků měla zaručit svým občanům 

právo na přístup k informacím, vedoucím k identifikaci biologických rodičů, jakožto i 

k dalším informacím, utvářejícím identitu těchto jedinců, pokud jsou v jejím držení. 

 Česká republika překvapivě nezakotvuje právo jedince znát svůj původ v zákoně 

o rodině, nýbrž řeší tuto problematiku v zákoně o matrikách, který byl stručně zmíněn 

již úvodu této práce. Dle mého názoru je tomu tak z důvodu, že začlenění tohoto práva 

do zákona o rodině, který stanovuje práva a povinnosti i jedincům, kteří nemají plnou 

způsobilost k právním úkonům, tedy nedosáhli zletilosti, by implikovalo, že toto právo 

náleží i dítěti, čehož se chtěla Česká republika očividně vyvarovat. 

 Zákon o matrikách pojednává o právu znát svůj původ ve svém § 8 odst. 7, 

který zakotvuje právo osvojence po dosažení jeho zletilosti nahlížet do sbírky listin a 

dále v § 25 odst. 2, kde je řešeno oprávnění osvojence nahlížet do samotné matriční 

knihy, a to taktéž až po dosažení dospělosti. Zde je jasně viditelný důsledek české 

výhrady vůči článku 7 Úmluvy o právech dítěte, který požaduje po státech Úmluvy, aby 

právo znát svůj původ garantovaly i dětem, tedy jedincům, kteří ještě nedosáhli hranice 

zletilosti. Potud by se zdálo vše právně v pořádku, jelikož Česká republika měla právo 

vyslovit výhradu a tím zamezit aplikaci daného článku na svém území, avšak je nutno 
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pamatovat na fakt, že obdobná oprávnění jedincům (bez bližšího vymezení, tedy i 

dětem) náleží, jak již bylo zmíněno, i na základě článku 8 Evropské Úmluvy. Toto 

právo zde není stanoveno jako absolutní, je tedy možné jej omezit. Toto omezení by se 

však mělo dít na základě uvážení konkrétních okolností případu a protichůdných zájmů 

dotčených osob, a ne být plošným vyloučením určité skupiny jednotlivců na základě 

věku.  

Nadto musí být bráno v úvahu, že jak matriční zápis, tak sbírka listin v mnoha 

případech neobsahují kýžené informace, jelikož je na základě české legislativy možné, 

aby matka dítě porodila s utajením své totožnosti (§14 odst. 2 zákona o matrikách), kdy 

jsou informace odhalující její identitu vedeny separátně v zapečetěné obálce, která může 

být otevřena jen na základě rozhodnutí soudu. Velmi problematickou se však jeví 

stručná a tudíž nejasnosti vzbuzující dikce zákona. Nelze z ní určit místní ani věcná 

příslušnost soudu, subjekt oprávněný k podání návrhu, legitimní důvody pro podání 

návrhu, a ani podmínky pro kladné rozhodnutí o tomto návrhu.
124

 Taktéž není jasné, 

v rámci kterého druhu řízení by se rozpečetění obálky mělo konat. Pokud by jím bylo 

například řízení o určení mateřství, jak naznačují někteří teoretikové, mělo by to velice 

závažné následky. Výsledkem tohoto řízení by totiž bylo deklaratorní rozhodnutí o tom, 

že matkou je určitá žena, tudíž by momentem právní moci rozhodnutí došlo ke 

statusové změně a za matku v právním slova smyslu by nadále místo osvojitelky zřejmě 

musela být považována biologická matka.
125

 Tento postup se jeví jako velmi necitlivý 

vůči postavení, v jakém se dané dítě může nacházet. Dítě může cítit silné pouto ke svým 

osvojitelům, a za jeho touhou dozvědět se totožnost své biologické matky nestojí zájem 

ustanovit mezi sebou a jí právní příbuzenství, ale pouze potřeba nalézt část své osobní 

identity a lépe pochopit svou osobnost. Pokud by se však věc řešila v rámci řízení o 

určení mateřství, byla by nutným výsledkem řízení statusová změna, která je 

markantním zásahem do osobnostních práv případného osvojence i biologické matky a 

nadto není povětšinou cílem osvojence, který se pouze snaží získat informace o svém 

původu. 
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 Problematickým by se z pouhého čtení zákona mohlo jevit také nezrušitelné 

osvojení, u kterého ZoR v § 74 odst. 1 stanovuje, že se osvojitelé zapíší do matriky 

místo rodičů osvojence. Z prostého jazykového výkladu tohoto textu by se dalo usoudit, 

že pokud jsou osvojitelé zapsáni „namísto“ biologických rodičů dítěte, ti automaticky 

v matričním zápise chybí a tudíž jejich identita není dohledatelná. Tento výklad je však 

chybný, jelikož matriční zápisy se dodnes provádějí ručně a tudíž veškeré změny, které 

v matričním zápise proběhnou, jsou zapisovány separátně, proto nedochází k žádným 

škrtům, výmazu, či přepisování, a identita biologických rodičů zůstává zjistitelná i u 

nezrušitelného osvojení. 

Tuto kapitolu bych ráda zakončila pohledem na budoucí účinnou úpravu a na 

změny, které s sebou OZ 2014 přinese. Přestože je změnám, které OZ 2014 přinese, 

věnována celá jedna kapitola, domnívám se, že je to na tomto místě vhodné z důvodu 

kontinuity textu. První velmi výraznou změnu přinese § 836 OZ 2014, který prolamuje 

tradiční pojetí anonymity osvojení tím, že stanovuje povinnost osvojitelů informovat 

osvojence o faktu, že byl osvojen nejpozději do zahájení povinné školní docházky. 

Zjištění dítěte, že je osvojeno, je základním předpokladem pro to, aby bylo vůbec 

schopno dohledat informace o svém biologickém původu. Jelikož do dnešních dní 

osvojitelé neměli zákonem stanovenou povinnost dítěti tuto informaci sdělit ani po 

dosažení jeho zletilosti, Česká republika nemohla být považována za stát plnící svou 

povinnost vyplývající z mezinárodního práva, a to zajistit dítěti právo na přístup 

k informacím o svém původu. Samotná důvodová zpráva k OZ 014 uznává, že současný 

systém založený na tradici anonymity není udržitelný a že je třeba zajistit jedinci právo 

znát svůj původ, jak s ohledem na dědičné choroby, tak vzhledem k statusovým 

poměrům jedince, jelikož zde mohou být limitace v oblasti manželství, či osvojení dané 

příbuzenským poměrem.
126

 Ustanovení § 838 OZ 2014, které zachovává možnost 

nahlédnutí do spisu vedeného o osvojení pro osvojence až dosažením určité věkové 

hranice – v tomto případě dosažením svéprávnosti, je dle mého názoru z hlediska 

mezinárodního práva zčásti zklamáním. Česká republika má povinnost zajistit jedinci 

(tedy i dítěti) právo znát svůj původ. Dá se říci, že představením § 836 OZ 2014 učinila 
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první krok směrem k zajištění alespoň toho, aby dítě opravdu zjistilo, že je osvojeno. 

Avšak jaký bude důsledek toho, že dítě zjistí fakt, že je osvojeno, ale je mu odepřena 

možnost zjistit totožnost biologických rodičů až do okamžiku dosažení plné 

svéprávnosti? Dle mého názoru je nepopiratelné, že tato skutečnost povede pouze ke 

zvýšení nejistoty dítěte, krize jeho identity a touhy tyto informace mít. Domnívám se, že 

způsobilost dítěte přijmout tyto informace by měla být posuzována individuálně, na 

základě jeho rozumové a volní vyspělosti, a ne stanovena plošně na hranici 

svéprávnosti. Velmi problematickým se dle mého názoru jeví i § 837 OZ 2014, který 

(přestože je opuštěn princip anonymity osvojení) zachovává možnost utajení osvojení, 

či některých jeho okolností na základě návrhu biologických rodičů, osvojence, či 

osvojitelů. Zároveň však zakotvuje možnost odtajnění těchto informací rozhodnutím 

soudu, pokud by jinak bylo osvojené dítě ohroženo na životě, či zdraví. Zde je, dle 

mého názoru, vidět paralela se současnou úpravou řízení o rozpečetění obálky, 

obsahující informace o matce žádající o tzv. utajený porod. Ani zde není blíže určeno, 

v rámci kterého řízení se bude rozhodnutí přijímat, není specifikována příslušnost 

soudu, ani zdali se bude jednat o řízení na návrh, či bez návrhu, popřípadě kdo a za 

jakých podmínek bude moci návrh podat. Tato nejistota ohledně procedurálních otázek 

nepřispívá k právní jistotě ani k vymahatelnosti práva osvojeného dítěte znát svůj 

původ. A je s podivem, že po značné kritice neúplnosti úpravy utajených porodů se 

v OZ 2014 opakuje obdobný model v případě odtajnění utajeného osvojení. 

 

  

6. Úprava osvojení obsažená v OZ 2014 

 Již od prvních okamžiků po událostech roku 1989 bylo jasné, že občanský 

zákoník, platný v té době, nemůže v nových podmínkách obstát, neboť z jeho osmi částí 

byly použitelné stěží tři.
127

 Jelikož bylo nutné situaci řešit operativně, bylo přistoupeno 

k novelizacím stávajícího zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, které měly 
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přinést adaptaci na demokraticky fungující systém a pomoci překlenout období do 

celkové rekodifikace.
128

  

První pokusy o rekodifikaci soukromého práva, jako celku, přišly již krátce poté, 

avšak nebyly příliš úspěšné. V prvním případě byly práce na novém kodexu vedeny 

profesory Viktorem Knappem a Karolem Plankem. Rozpad Československé republiky 

však zastavil další práci na možném společném zákoníku a Česká republika neučinila 

rozhodnutí tento návrh dopracovat a pokusit se jej přijmout jen pro své území.
129

  Druhý 

pokus o vypracování uceleného kodexu soukromého práva v roce 1996 byl autorským 

dílem profesora Františka Zoulíka. Jím propagovaná koncepce však byla odmítnuta 

tehdejším ministrem spravedlnosti, a tudíž nedospěla ani do stádia věcného záměru.
130

  

 V roce 2000 byly z iniciativy ministra spravedlnosti Otakara Motejla obnoveny 

práce na novém soukromoprávním kodexu bez návaznosti na předchozí pokusy.
131

 

Vypracováním věcného záměru nového kodexu byli pověřeni docent Karel Eliáš a 

doktorka Michaela Zuklínová.
132

 Jimi připravený věcný záměr byl vládou České 

republiky schválen dne 18. dubna 2001, a následně jmenovaní začali pracovat na 

paragrafovaném znění. Po sepsání diskutovatelného textu (malé části celku) byla 

ustavena komise, s níž zpracovatelé po celou dobu přípravy spolupracovali. Návrh 

občanského zákoníku byl několikrát přepracován a následně i pozměněn na základě 

návrhů vybraných nezávislých expertů a v rámci připomínkového řízení.
133

 Následně 

návrh prošel celým legislativním procesem a přijatý a podepsaný zákon byl vyhlášen 

22. března 2012 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 89/2012 Sb. Účinnost tohoto 

zákona byla stanovena na 1. ledna 2014. Na tento zákon bylo již v předchozím textu 
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této diplomové práce odkazováno jako na „OZ 2014“ a tato zkratka bude využívána i 

nadále.  

 Osvojení je v OZ 2014 upraveno v části druhé (rodinné právo), hlavě II 

(příbuzenství a švagrovství), dílu 2 (poměry mezi rodiči a dítětem), oddílu 2 (osvojení), 

a to konkrétně v § 794 až § 854. Dle důvodové zprávy k OZ 2014 by osvojení napříště 

nemělo být považováno za institut náhradní péče o dítě, ale mělo by být vnímáno 

především jako statusový institut.
134

 Velmi vhodným se z toho pohledu jeví umístění 

osvojení do hlavy II, zatímco poručenství a jiné formy péče o dítě byly umístěny do 

hlavy III. Tato systematická separace bude mít, dle mého názoru, pozitivní 

psychologický efekt, jelikož pomůže čtenáři, resp. všem adresátům zákona, oprostit se 

od zažitého pojímání osvojení, coby jednoho z institutů náhradní péče o dítě. 

 První ustanovení věnované osvojení (§794 OZ 2014) nám tuto tezi potvrzuje, 

jelikož definuje osvojení jako přijetí cizí osoby za vlastní. Není zde již řeč výlučně o 

dítěti, tudíž funkce péče o dítě ustupuje do pozadí. Zároveň toto ustanovení použitím 

obecného pojmu „osoba“ napovídá, že napříště bude možné osvojit i člověka, který již 

není dítětem, tedy je zletilý. Osvojení zletilého však musí být pojímáno jako zcela 

výjimečný institut, který řeší situace, které jiným způsobem řešitelné nejsou.
135

 OZ 

2014 dále stanoví, že předpokladem osvojení je, že vztah mezi osvojencem a 

osvojitelem je takový jako mezi rodičem a dítětem, popřípadě má alespoň základy 

takovéhoto vztahu (§795 OZ 2014). Toto ustanovení znamená posun oproti § 63 odst. 1 

ZoR, který vztah mezi osvojitelem a osvojencem obdobný vztahu mezi rodičem a 

dítětem pojímal pouze jako následek osvojení. Ustanovení § 795 oproti tomu bere 

v potaz citový a emocionální rozměr tohoto vztahu, když stanoví, že určité zárodky 

vazby rodič-dítě mezi budoucím osvojencem a osvojitelem musí existovat již před 

rozhodnutím o osvojení. Statusová změna v podobě vzniku právního příbuzenství 

samozřejmě nastane i podle OZ 2014 až právní mocí rozhodnutí o osvojení.  
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§795 OZ 2014 dále stanoví, že v případě nezletilého musí být osvojení v souladu 

s jeho zájmy. Jak již bylo zmíněno výše v textu
136

, tato formulace není úplně šťastná, 

jelikož přebírá pojem „zájem dítěte“ z českého překladu Úmluvy o právech dítěte, který 

nereflektuje přesně původní znění daného dokumentu. 

 I dle nové právní úpravy rozhoduje o osvojení soud na návrh osvojitele. § 796 

OZ 2014 však obsahuje novinku týkající se osvojení zletilého, který se musí k návrhu 

osvojitele připojit. Samotný pojem „osvojení zletilého“ vyznívá v kontextu nové úpravy 

zvláštně, jelikož OZ 2014 prosazuje ve své celkové koncepci spíše pojem svéprávnosti. 

Taktéž osvojením zletilého je myšleno osvojení osoby, jež nabyla plné svéprávnosti 

(zletilost je pouze jedním ze způsobů jejího dosažení).
137

 Přesto tvůrci OZ 2014 zvolili 

termín „osvojení zletilého“, jelikož se již jednalo o vžitý a používaný termín.
138

  

Nově je zákonem zakotven i zákaz nepatřičného zisku ze zprostředkování 

osvojení (§ 798 OZ 2014). Inspiraci pro toto ustanovení tvůrci na první pohled čerpali 

z čl. 21 d) Úmluvy o právech dítěte, který však tento zákaz stanovuje pouze pro 

mezinárodní osvojení. Na vnitrostátní úrovni bylo toto pravidlo zakotveno jiným 

legislativním dokumentem, a to Německým občanským zákoníkem. Uložením zákazu 

nepatřičného zisku i na vnitrostátní úrovni Česká republika posiluje ochranu osvojence, 

a tudíž je třeba tuto novinku vnímat velmi pozitivně. 

 Co se týče podmínek osvojení na straně osvojitele, je hlavní podmínkou zletilost 

a svéprávnost (§ 799 odst. 1 OZ 2014), které nahradily dřívější požadavek způsobilosti 

k právním úkonům. Použití pojmu „svéprávnost“ tvůrci odůvodnili potřebou návratu 

k původní terminologii,
139

 jelikož osoby, které mohou vlastním jednáním nabývat práva 

a zavazovat se k povinnostem se tradičně nazývají osoby „svého práva“ („sui iuris“).
140

 

Dále OZ 2014 v § 799 odst. 1 vyžaduje, aby osoba osvojitele, kromě řádného způsobu 

svého života, zajišťovala, že bude pro osvojence dobrým rodičem, a to i svými osobními 

vlastnostmi, důvody a pohnutkami, které ji vedly k osvojení. Tato kritéria byla 

implicitně dovozována praxí, avšak jejich zákonné zakotvení přispívá právní jistotě a 
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představuje pozitivní krok. Zajímavým se jeví také posun v cíli, který je sledován 

splněním podmínek na straně osvojitele. V § 64 odst. 1 ZoR jím byl prospěch dítěte a 

společnosti, zatímco OZ 2014 prosazuje koncepci dobrého rodiče pro osvojence.
141

 § 

799 odst. 2 dále dodává, že zdravotní stav osvojitele nesmí omezovat péči o osvojence 

ve značné míře. Ve výkladu tohoto ustanovení nám pomůže důvodová zpráva k OZ 

2014, která stanoví, že osvojitelův zdravotní stav neomezuje péči, pokud ten netrpí 

chorobou, která je s výkonem rodičovské role neslučitelná.
142

 Konkrétní výčet chorob je 

ponechán úsudku lékařů. Dle mého názoru, definice poskytnutá v důvodové zprávě 

rozšiřuje skupinu možných osvojitelů, jelikož okruh nemocí, které nějakým způsobem 

omezují péči, byť tomu musí být ve značné míře, je mnohem širší, než okruh nemocí, 

které by byly s péčí o osvojence naprosto neslučitelné. Tento postoj považuji za 

správný, jelikož i biologický rodič může být postižen chorobou, která jej omezuje 

v určitých aspektech života, včetně péče o dítě, a tato skutečnost u něj nevede ke ztrátě 

rodičovských práv. 

 Podmínka, že společně mohou osvojit pouze manželé, se nemění. Nově však 

soud při řízení o osvojení musí zkoumat, zdali není osvojení v zásadním rozporu se 

zájmy vlastních dětí osvojitele (§ 801 OZ 2014). Při tomto zkoumání nejsou brány do 

úvahy zájmy majetkové, jelikož ty budou osvojením ovlivněny v každém případě. 

Ustanovení § 802 OZ 2014 je pouhým promítnutím rozšíření institutu osvojení, kdy 

bude třeba rozlišovat osvojení zletilého, coby výjimečný institut, a osvojení dítěte, tedy 

osoby nezletilé, která nenabyla plné svéprávnosti (§ 802 OZ 2014), coby obecného 

pravidla. 

 OZ 2014 nově přibližuje přiměřený věkový rozdíl, který by měl být mezi 

osvojencem a osvojitelem, aby byla co nejvěrněji napodobena příroda, a to zakotvením 

minimálního rozdílu šestnácti let (§ 803 OZ 2014). Toto ustanovení však zároveň 

stanoví výjimku z daného pravidla, kdy věkový rozdíl může být nižší než šestnáct let, 
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pokud je toto osvojení v souladu se zájmy dítěte a souhlasí-li s ním opatrovník 

ustanovený pro dané řízení.
143

 

 § 804 OZ 2014 zakotvuje pravidlo, které bylo do té doby dovozováno pouze v 

právní teorii, a to vyloučení možnosti osvojení mezi sourozenci a osobami příbuznými 

v přímé linii. Přestože se jedná o zásadu, která je usazena v právní teorii velmi stabilně, 

domnívám se, že její promítnutí do litery zákona je prospěšné, jelikož se jedná o 

základní princip, který charakterizuje povahu institutu osvojení jako takového. Velmi 

pokrokovým se jeví zákonem dovolené prolomení této zásady pro případ náhradního 

mateřství (§ 804 OZ 2014). Toto ustanovení odpovídá na požadavky praxe, jelikož páry 

snažící se o dítě formou odnošení oplodněného vajíčka náhradní matkou volí nejčastěji 

ženu, ke které mají rodinné vazby
144

, a tudíž přirozeně i větší důvěru, že ta následně 

umožní osvojení dítěte, jelikož z právního hlediska bude matkou dítěte ona.
145

 

 Co se týče souhlasu dítěte s osvojením, byla dřívější neurčitá hranice nutnosti 

souhlasu v případě, je-li dítě schopno posoudit dosah osvojení, nahrazena pevnou 

hranicí dvanácti let (§ 806 odst. 1 OZ 2014). Souhlas dítěte staršího dvanácti let není 

výjimečně třeba, pokud je mimo jakoukoli pochybnost, že by bylo vyžadování souhlasu 

v tomto případě v zásadním rozporu se zájmy daného dítěte, anebo pokud dané dítě není 

schopno posoudit důsledky svého souhlasu (§ 806 odst. 1 OZ 2014). Výjimky z nutnosti 

souhlasu dítěte zmíněné v předchozí větě tak nahradily původní limitaci souhlasu dítěte 

„zmařením účelu osvojení“ (§ 67 odst. 1 ZoR). Tento pojem již napříště nebude 

používán, jelikož, jak uvádí i důvodová zpráva k OZ 2014, není dovozen 

z mezinárodních dokumentů, ty jej neznají, a tudíž s ním nepracují.
146

 Za poněkud 

nešťastnou považuji skutečnost, že důvodová zpráva k OZ 2014 neobsahuje bližší 

vysvětlení zákonem stanovených situací, při kterých je možno omezit právo dítěte 

staršího dvanácti let dát souhlas. Pár osvětlujících vět, či ilustrativní příklad, by objasnil 

celou situaci a snížil by břemeno, které ponesou soudy v otázce výkladu těchto pojmů. 
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V případě, že dítě nedává svůj osobní souhlas osvojením, tzn. je mladší dvanácti let, či 

byl jeho souhlas vyloučen na základě § 806 odst. 1 OZ 2014, dává jménem dítěte 

souhlas s osvojením opatrovník. Ten má povinnost zjistit všechny rozhodné skutečnosti 

vedoucí k závěru, že osvojení je v souladu se zájmy dítěte (§ 806 odst. 2 OZ 2014). 

Důvodová zpráva k OZ 2014 k této povinnosti stanoví, že je na soudu, aby se 

přesvědčil, že opatrovník v tomto případě nejednal pouze formálně, ale opravdu vyvinul 

úsilí vedoucí ke zjištění daných okolností, jelikož tvrzení opatrovníka jsou velmi 

důležitá a cenná pro svou předpokládanou objektivitu.
147

 

 Přínosem OZ 2014 je, dle mého názoru, také zpřesnění terminologie stran 

souhlasu biologického rodiče s osvojením (§ 809 a násl.). V § 67 odst. 1 ZoR byl tento 

souhlas subsumován pod souhrnný pojem souhlas zákonného zástupce s osvojením. OZ 

2014 mluví o souhlasu rodiče a pouze ve výjimečných situacích, kdy není třeba 

souhlasu rodičů (§ 818), je souhlas osvojením dáván poručníkem, či opatrovníkem, kteří 

v tu chvíli fungují jako zákonní zástupci dítěte. Pokud však dává souhlas rodič, není 

toto právní jednání projevem jeho pozice, coby „pouhého“ zákonného zástupce, ale 

mnohem více výronem jeho práv, coby osoby s dítětem přirozeně spojené.
148

 Jak blíže 

vysvětluje důvodová zpráva k OZ 2014, právo rodiče dát souhlas s osvojením není ani 

součástí rodičovské zodpovědnosti dle ZoR a ani nebude součástí souboru tzv. 

rodičovských povinností a práv dle OZ 2014. Z výše uvedeného lze jasně dovodit 

výlučnost práva rodiče dát souhlas s osvojením. Ve zpřesnění úpravy OZ 2014 

pokračuje také, co se týče souhlasu nezletilého rodiče. Potřeba jeho souhlasu 

s osvojením byla zakotvena již v ZoR (§ 67 odst. 2), avšak nebyla zákonem 

specifikována žádná věková hranice, což vedlo k nejistotě, která pro praktické využití 

ustanovení není zcela ideální. Tento stav se s účinností OZ 2014 změní, jelikož bude 

pevně stanovena minimální hranice šestnácti let (§ 811 odst.. 1). Pokud tedy rodič 

v době řízení o osvojení dovršil šestnáctý rok věku, je jeho souhlas nutnou podmínkou, 

přestože ještě nenabyl plné svéprávnosti. Důležitým se z mého pohledu také jeví fakt, že 

s účinností OZ 2014 bude možné vyslovit souhlas s osvojením pouze před soudem (§ 

810 odst. 1). Toto oprávnění tedy pozbudou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
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vůči kterým bylo možno činit prohlášení o souhlasu s osvojením dle §  68a ZoR (tzv. 

blanketový souhlas). Hlavním motivem této změny je zvláštní význam onoho prohlášení 

a zejména skutečnost, že již tento samotný souhlas má velmi vážné statusové následky, 

tudíž je pro dodržení ústavnosti (veřejného pořádku) v procesu osvojení nezbytné, aby 

byl souhlas vysloven před nestranným a nezávislým orgánem – soudem.
149

 Napříště 

tedy nebude nutné rozlišovat „původní“ souhlas ve vztahu k určitému osvojiteli 

(vyslovený v řízení o osvojení), a tzv. blanketový souhlas bez vztahu k určitému 

osvojiteli (vyslovovaný před OSPODem). Jediným rozdílem mezi nimi bude skutečnost, 

že v případě souhlasu s osvojením ve vztahu k určitému osvojiteli, tento souhlas 

pozbude účinnosti vždy, když nedojde k osvojení touto osobou, nejpozději do uplynutí 

šesti let od vyslovení souhlasu (§ 815, 816 OZ 2014). Zatímco u souhlasu daného bez 

zřetele k určitému osvojiteli je limitace pouze časová a souhlas tudíž pozbude účinnosti 

pouze v případě, že o osvojení dítěte nebude rozhodnuto do šesti let od vyslovení tohoto 

souhlasu (816 OZ 2014). Souhlas k osvojení může být nově také odvolán, a to do tří 

měsíců od jeho vyslovení (§ 817 odst. 1 OZ 2014). Eventuálně i po uplynutí této doby, 

pokud dítě ještě nebylo předáno do preadopční péče, popřípadě pokud soud rozhodl, že 

je v zájmu dítěte, aby je osoba, která o ně pečuje, předala zpátky do péče rodičů (§ 817 

odst. 2 OZ 2014). Odvolání souhlasu s osvojením však musí být vždy provedeno 

stejným způsobem jako jeho vyslovení (§ 817 odst. 3 OZ 2014). Důvodová zpráva k OZ 

2014 však v tomto kontextu naznačila, že možným legitimním řešením bude také, 

pokud rodič dané dítě převezme od osoby, v jejíž péči se dítě nalézá, a pouze v případě 

odporu této osoby se obrátí na soud.
150

 

Ochranná lhůta, po kterou matka dítěte nemůže vyslovit souhlas s osvojením, 

zůstává v OZ 2014 zachována v délce šesti týdnů po narození dítěte (§ 813 odst. 1). 

Oproti úpravě v § 68a ZoR, který stanovil tuto lhůtu obecně pro oba rodiče, však OZ 

2014 zakotvuje tuto ochranu pouze pro matku dítěte, jelikož důvodem této ochranné 

lhůty je zvláště křehký psychický a fyzický stav matky zapříčiněný porodem, který se 
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logicky nedotýká otce dítěte.
151

 Otec dítěte tedy může souhlas s osvojením vyslovit 

kdykoliv po narození dítěte (§ 813 odst. 1 OZ 2014). 

OZ 2014 zachovává výjimku z nutnosti souhlasu rodiče s osvojením, která byla 

zakotvena již v § 68 ZoR (případ neprojevení opravdového zájmu, či žádného zájmu), a 

to v případě, pokud rodiče o dítě zjevně nejeví zájem (§ 819 OZ 2014). Obsah 

„zjevného nezájmu“ je blíže vysvětlen v následujícím ustanovení §819 odst. 2 a § 820 

OZ 2014, kde je také stanovena doba, po kterou toto jednání musí trvat, a to v délce tří 

měsíců. OZ 2014 tedy opustil dělení na „neprojevení opravdového zájmu“ a „žádný 

zájem“, a také z toho vyplývající dvojí lhůty, a sjednotil je pod lhůtu jedinou. Tento 

krok považuji za zdařilý, jelikož tím bude sníženo důkazní břemeno lpící na soudech. 

Hranice mezi původními dvěma možnostmi byla velmi tenká a argumentace, zda se 

v tom kterém případě jedná o neprojevení žádného zájmu, či jen opravdového zájmu, 

velmi složitá. Opuštěním lhůty šesti měsíců při neprojevení opravdového zájmu navíc 

dojde ke zrychlení procesu osvojení a poskytnutí náhradní rodiny osvojovanému dítěti 

v daleko kratším intervalu. Z důvodu předcházení zjevné nespravedlnosti se ustanovení 

o „opravdovém zájmu neuplatní v případě, že se rodiče dítěte dostali bez svého zavinění 

do takové situace, která jim přechodně znemožňuje řádně o dítě pečovat, pokud je 

možné očekávat, že tuto situaci překonají.
152

 V tomto případě musí zasáhnout OSPOD a 

poskytnout rodině co možná největší podporu pro zachování dítěte v jeho přirozeném 

rodinném prostředí. Je třeba zamezit nadbytečným a předčasným odjímáním dětí z péče 

jejich rodičů v situacích řešitelných jiným, mírnějším způsobem.
153

 

Nejvíce inovativním krokem je dle mého názoru ustanovení § 822 OZ 2014, 

které zakotvuje preferenci svěření dítěte do péče blízkého příbuzného tohoto dítěte 

v případech, kdy nebylo třeba k osvojení souhlasu rodiče. Pokud je tato osoba schopna a 

ochotna o dítě pečovat a učiní v tom smyslu návrh soudu, ten, pokud je to v souladu se 

zájmy dítěte, rozhodne o svěření dítěte do její péče. Bude tomu tak i v případě, že již 

bylo zahájeno řízení o osvojení. Toto ustanovení tedy upřednostňuje zájem 
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osvojovaného dítěte na tom vyrůstat v rámci své biologické rodiny před zájmem 

případných osvojitelů na založení rodiny a realizaci rodičovských tužeb. 

OZ 2014 přinesl také změny v oblasti rozhodování o preadopční péči. Na první 

pohled je nejmarkantnější změnou opuštění mezinárodně kritizované praxe, kdy o 

svěření dítěte do preadopční péče mohl rozhodovat i jiný orgán než soud (§ 69 ZoR). 

Na základě § 826 OZ 2014 bude napříště v této oblasti jediným kompetentním orgánem 

soud. Česká republika tak vyhoví závazkům, které pro ni vyplývají jak z mezinárodního 

práva, tak z Listiny základních práv a svobod.
154

 Z hlediska sledování nejlepších zájmů 

dítěte považuji za velmi zdařilou změnu v podobě posunutí posuzování vlastností 

osvojitele již do fáze rozhodnutí o preadopční péči a také rozšíření tohoto posuzování na 

vlastnosti osvojence a vzájemný vztah osvojence a osvojitele. Zde vidím inspiraci ze 

sféry mezinárodního osvojení, kde systém posuzování vzájemné vhodnosti 

(„matching“) funguje od samého počátku, a to velmi úspěšně. Při zkoumání samotných 

vlastností osvojitele mohou být zjištěny velmi uspokojivé výsledky, ovšem bez vazby 

na vlastnosti a potřeby konkrétního osvojence mohou být tyto údaje považovány za 

prázdná, nicneříkající data. Praxe, kdy byl na straně osvojence zkoumán pouze jeho 

zdravotní stav (§ 70 ZoR) na mne působí dojmem, že osvojenec byl v rámci řízení o 

osvojení vnímán spíše jako objekt práva, než jako jeho subjekt. Důležité bylo pouze, 

zdali je dítě zdravé, a tudíž splňující základní představy budoucích osvojitelů. Nově 

musí soud podrobit zkoumání i osobnost osvojence, jeho sociální, kulturní, etnické a 

náboženské prostředí (§ 827 odst. 1 OZ 2014). Důvodem je pochopitelně co největší 

snaha o zachování prostředí, z kterého dítě pochází, popřípadě o jeho respekt a vůli 

osvojitelů zajistit dítěti možnost poznat své kořeny. Přechod od strojového pojímání ke 

kazuistickému lze vysledovat u rozhodování o délce preadopční péče. Dle § 69 odst. 1 

ZoR bylo nutné pro osvojení splnit podmínku preadopční péče v trvání alespoň tří 

měsíců. Nová úprava (§ 829 odst. 2 OZ 2014) minimální délku nejen dvojnásobně 

prodlužuje, ale také relativizuje zakotvením principu, že preadopční péče by měla trvat 

do té doby, než je přesvědčivě zjištěno, že se mezi osvojitelem a osvojencem vytvořil 
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vztah jako mezi rodičem a dítětem. Minimální délka určená podle měsíců působí 

napříště pouze podpůrně.  

Jedním z markantních projevů statusové povahy osvojení je změna příjmení 

osvojence, který vstupem do rodiny osvojitele přebírá příjmení osvojitelovo. Potud 

nedojde s účinností OZ 2014 k žádným změnám. Novinkou je však, že § 835 odst. 2 OZ 

2014 dovoluje osvojenci, který má právo vyslovit se ke svému příjmení (osvojenec 

starší patnácti let
155

), aby, místo změny svého příjmení, příjmení osvojitele ke svému 

pouze připojil. 

Jako další projev inspirace mezinárodním osvojením může být pojímáno 

zakotvení možnosti dohledu nad úspěšností osvojení (§ 839 OZ 2014). Ovšem, zatímco 

u mezinárodního osvojení je dohled povinnou součástí procesu a trvá po předem 

stanovenou (relativně dlouhou) dobu, OZ 2014 přichází s fakultativní formou dohledu, 

který nadto trvá jen po dobu nezbytně nutnou. Rozumím snaze zákonodárce 

nevměšovat se do nově vzniklých rodinných vztahů nad míru, která je nezbytně nutná, 

avšak nedomnívám se, že fakultativnost je nejvhodnější cestou. Pokud by byl následný 

dohled povinnou součástí procesu, pomohlo by to, dle mého názoru, zamezit jeho 

vnímání, coby sankčního opatření (hrozba tohoto vnímání reálně existuje, jak je 

zmíněno v důvodové zprávě
156

), jelikož by byl přirozenou součástí každého řízení o 

osvojení. Snazšímu přijetí nového institutu dohledu by, dle mého názoru, také 

napomohlo, pokud by zprávy o prospívání osvojence a jeho rozvoji vypracovávali sami 

osvojitelé, jak je tomu ostatně u mezinárodního osvojení. Tento způsob je preferován i 

v důvodové zprávě k OZ 2014.
157

 Jedná se však o pouhou nezávaznou preferenci, reálná 

podoba dohledu tedy nadále zůstává otázkou. 

Poslední novinkou, kterou OZ 2014 v rámci osvojení přinesl, je již zmíněné 

osvojení zletilého, fungující coby mimořádný institut. Předně nesmí být osvojení 

zletilého v rozporu s dobrými mravy (§ 846 OZ 2014), což by dle důvodové zprávy 

mohlo například nastat v případě tzv. zastřeného sňatku.
158

 Osvojení zletilého je možno 

dělit na osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého a osvojení, které jim není. 
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V prvním uvedeném případě je třeba brát do úvahy odůvodněné zájmy biologických 

rodičů (§ 847 odst. 2 OZ 2014), s kterými osvojení zletilého nesmí být v rozporu. Je zde 

tedy jasně viditelná paralela s osvojením dítěte, kde je souhlas rodiče zásadní složkou 

rozhodování o osvojení. V případě osvojení zletilého, které je obdobou osvojení dítěte, 

ochrana zájmu biologických rodičů nedosahuje takové intenzity, je ovšem stále 

nepominutelným faktorem.
159

 Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení dítěte, 

vyžaduje pro své uskutečnění souběh několika činitelů (§ 848 OZ 2014). Předně nesmí 

být na újmu důležitým zájmům potomkům osvojitele, či osvojence. Dále je vyžadována 

existence důvodů hodných zvláštního zřetele. Jak napovídá důvodová zpráva k OZ 

2014, je takovým důvodem například absence vlastních potomků osvojitele, či absence 

pokračovatele v uměleckém, vědeckém, či jiném díle.
160

 Dle důvodové zprávy je možné 

pod důvody hodné zvláštního zřetele dále zařadit, vedle reálné absence potomků 

osvojitele, také jejich faktickou nečinnost a neposkytování potřebné péče.
161

 Třetí 

podmínkou je prospěch osvojence a osvojitele plynoucí z daného osvojení, či 

v odůvodněných případech prospěch alespoň jednoho z nich. 

Výjimečnosti institutu osvojení zletilého oproti osvojení nezletilého nasvědčuje i 

ustanovení § 849 OZ 2014, které stanoví, že v rámci osvojení zletilého nevzniká 

osvojenci příbuzenský poměr ke členům rodiny osvojitele a nevznikají mu vůči nim ani 

žádná majetková práva (včetně dědických). Nelze v tomto případě tedy mluvit o 

napodobení přírody ve všech směrech, jelikož vznik právního příbuzenství se omezuje 

pouze na osobu osvojitele a osvojence. Odlišná je oproti osvojení nezletilého také 

úprava změny příjmení osvojence. Dle § 851 OZ 2014 nemá osvojení zletilého vliv na 

jeho příjmení, pokud ten nevyjádří přání připojit příjmení osvojitelovo ke svému 

příjmení, a to se souhlasem osvojitele. Důvodová zpráva k OZ 2014 pamatuje i na 

situaci, kdy by chtěl osvojenec plně nahradit své dosavadní příjmení příjmením 

osvojitele místo pouhého připojení. V tom případě bude nutné postupovat dle obecných 

pravidel o změně příjmení (§ 72 zákona o matrikách). 
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Jelikož může nastat situace, že zletilý osvojenec má již vlastní potomky, bylo 

nutné zakotvit pravidla i pro tento případ. Obecně platí, že osvojení má právní následky 

pouze pro osvojence a jeho potomky, kteří se narodili po okamžiku osvojení (§ 852 OZ 

2014). Postavení potomků narozených před okamžikem osvojení je dotčeno pouze 

v případě, že dali k osvojení souhlas. Problematickou se, dle mého názoru, tato situace 

stává v okamžiku, kdy se jedná například o potomka v batolecím věku (u něhož je jasné, 

že není schopen souhlas dát), který by mohl v budoucnu chtít vztáhnout právní účinky 

osvojení svého rodiče i na sebe, avšak nemůže. Nejasnosti ohledně postavení potomků 

v podobné situaci bude, dle mého názoru, potřeba vyřešit v rámci právní teorie, či 

judikatury soudů. 

Poslední odlišnost osvojení zletilého od osvojení dítěte je ve sféře vyživovací 

povinnosti. Zatímco u osvojení dítěte dochází k absolutnímu zániku vyživovací 

povinnosti mezi biologickými rodiči a osvojencem, v rámci osvojení zletilého trvá 

vyživovací povinnost osvojence vůči jeho potomkům a předkům podpůrně do té míry, 

do které ji nejsou schopné plnit jiné povinné osoby (§ 853 odst. 1 OZ 2014). V této 

souvislosti je vhodné uvést, že institut podpůrné vyživovací povinnosti osvojenců vůči 

biologicky příbuzným osobám není v českém právním řádu žádnou novinkou a byl 

v něm zakotven až do roku 1964, a to i pro případ osvojení osob nezletilých.
162

 

 Na závěr této kapitoly bych ráda shrnula, že změny, které přinese OZ 2014, jsou 

veskrze pozitivní a přibližují úpravu osvojení v České republice praxi příznačné pro 

vyspělé západní demokracie. Zejména bude dosaženo souladu s Listinou základních 

práv a svobod a závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv. Tvůrci OZ 2014 byli 

postaveni před nelehkou situaci kompletního přerodu pojetí osvojení, návratu 

k některým institutům známým z dob minulých a představení některých kompletně 

nových. V celkovém měřítku je ve sféře osvojení třeba vnímat OZ 2014 jako velmi 

solidní základní kámen, na kterém bude možno bez obav stavět v podobě novelizací, 

jejichž nutnost, či příhodnost ukáže až fungování OZ 2014 v praxi. 
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 Důvodová zpráva k OZ 2014, str. 800 [citace ze dne 1. července 2013].  

Dostupný z: 

< http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf > 
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Závěr 
 Diplomová práce byla zaměřena na problematiku osvojení. Přestože byly tomuto 

tématu věnovány již mnohé diplomové a jiné vědecké práce, domnívám se, že se 

podařilo představit zde jiné aspekty tohoto institutu a diplomová práce osvětlila nové, 

dříve podrobně nerozpracované otázky.  

 Práce byla rozčleněna do šesti kapitol. Jelikož se domnívám, že je velmi důležité 

zasadit vybranou problematiku do širšího kontextu, věnovala jsem úvodní kapitolu 

samotnému pojmu osvojení, nastínění jeho druhů a představení pramenů právní úpravy. 

Ze stejného důvodu byla druhá kapitola věnována historickému vývoji institutu 

osvojení, a to jak ve světovém, tak v českém měřítku. Považuji za podstatné obeznámit 

se dostatečně s minulostí osvojení, poněvadž jen díky tomu je možno předvídat budoucí 

vývoj a pochopit směřování tohoto institutu.  

V třetí kapitole se jednak podrobně věnuji jednotlivým podmínkám osvojení, 

jednak, z důvodu jeho výjimečné povahy, blíže představuji mezinárodní osvojení a 

podmínky, které musí splnit nad rámec podmínek povinných pro vnitrostátní osvojení. 

Pokud jde o podmínky osvojení, mým hlavním cílem bylo nalézt účel, kterému měli 

sloužit a cíl, který měl sledovat, jakožto i posoudit jejich vzájemnou provázanost. 

Osobně však považuji za velmi důležitou zejména podkapitolu zaměřenou na 

mezinárodní osvojení. Jelikož je tomuto tématu věnováno mnoho mezinárodních 

dokumentů, bylo zde možno provézt srovnání pojetí mezinárodního osvojení dle 

českého právního řádu a těchto dokumentů, potažmo srovnání mezi těmito 

mezinárodními dokumenty navzájem. V rámci této podkapitoly jsou rovněž osvětleny 

důvody, které vedou některé právní teoretiky k názoru, že mezinárodní osvojení by 

mělo být považováno za tzv. krajní opatření. V neposlední řadě jsou zmíněna rizika 

spojená s tímto druhem osvojení, z kterých je možno usoudit, jak křehká je povaha 

tohoto institutu.  

Ve čtvrté kapitole jsem se snažila nastínit alespoň v hrubých obrysech jednotlivá 

řízení o osvojení a zachytit jakým způsobem jsou do nich promítnuty základní principy 

osvojení. Pátá kapitola je věnována specifickému problému osvojení, a to právu dítěte 

znát svůj původ, které do jisté míry koliduje s jedním z atributů osvojení, kterým je 

anonymita. V současné době je jasně viditelný trend prosazování práva dítěte znát svůj 

původ na úkor dříve preferované anonymity, a to jak v rámci mezinárodních 
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dokumentů, tak například v rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva. Jak 

je patrné z této kapitoly, s účinností OZ 2014 bude zakotveno právo dítěte znát svůj 

původ i do českého právního řádu, avšak samotné řešení zdá se býti do jisté míry 

kompromisem. Nově je zakotvena povinnost osvojitelů sdělit osvojenému dítěti 

skutečnost, že je osvojené, nejpozději se začátkem jeho školní docházky, ovšem k 

totožnosti jeho biologických rodičů a konkrétním okolnostem osvojení bude mít přístup 

až dosažením plné svéprávnosti. Nemohu se v tomto ohledu zbavit dojmu jakési 

„polovičatosti“, jelikož období „vakua“, kdy dítě již ví, že je osvojené, ale nemá přístup 

k bližším informacím, dle mého názoru nepřispívá k poznání vlastní identity dítěte, 

spíše naopak, vede u dítěte k spekulacím a nejistotě ohledně vlastní osobnosti. Pokud 

však na situaci nahlížím odlišnou optikou, je třeba přiznat, že v daném případě by 

absolutní skok od anonymity k velmi široce pojatému právu dítěte znát svůj původ mohl 

působit příliš násilně. Argumentováno by mohlo být například i tím, že je třeba ověřit, 

jestli a jak bude institut fungovat v praxi, neboť s ním v rámci českého právního řádu 

nejsou žádné předchozí zkušenosti, na které by mohlo být navázáno. Z těchto důvodů se 

opatrnější postoj, který zastává OZ 2014 v tomto konkrétním případě, jeví jako správný.  

Poslední kapitolu mé diplomové práce tvoří celkový přehled nejdůležitějších 

změn, které přinesl OZ 2014 ve sféře osvojení. Mou hlavní snahou v této kapitole bylo 

srovnání úpravy osvojení obsažené v ZoR a OZ 2014, nalezení nejmarkantnějších změn 

a jejich analýza včetně možných problémů, které může přinést praxe. Ty mohou, na 

základě mého názoru, nastat hlavně z důvodu nedostatečné procedurální úpravy, kde 

určitá práva budou existovat, ovšem jejich vymahatelnost bude značně stižená, protože 

zde nebude právní jistota stran prostředků, kterých může být užito, a orgánů na které je 

možno se obrátit. 

Cílem této práce, jak již bylo řečeno v Úvodu, bylo zachytit zajímavé aspekty 

osvojení, ne podat obšírný výklad celé problematiky (což je nadto dle mého názoru 

v rozsahu diplomové práce nemožné). Domnívám se, že tohoto cíle bylo dosaženo díky 

kombinaci podrobného uvedení do problematiky osvojení, detailního pojednání o 

osvojení mezinárodním a následné komparaci úpravy osvojení obsažené v ZoR a OZ 

2014. Bylo mi tím totiž umožněno nalézt určité styčné body mezi jednotlivými 

podmínkami a principy a lépe pochopit smysl i fungování jak vnitrostátního, tak 

mezinárodního osvojení. Nabyté znalosti byly zejména zúročeny v kapitole věnované 
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právu dítěte znát svůj původ, která diplomové práci dodala na aktuálnosti a 

mezinárodním rozměru díky využité literatuře. Za velice zajímavé považuji také 

zjištění, že české překlady mezinárodních dokumentů, kterými je Česká republika 

vázána, neodpovídají plně jejich původním jazykovým verzím, což se pokoušel 

(bohužel ne s plným úspěchem) odstranit OZ 2014. 

Osvojení jako takové, dle mého názoru, tvoří díky své statusové povaze a 

zároveň neodpovídající podobě, ve které bylo dlouhou dobu užíváno, velmi komplexní 

problematiku, která dalece přesahuje limity této práce a stále poskytuje široký prostor 

pro další akademické počiny. 
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Resumé 
 The topic of this master thesis is selected issues of an adoption (comparative 

fragments). I chose not to deal with the theme as a whole because of its extent, which 

would have inevitably lead to mere scratch of the surface of such complex issue as an 

adoption. Picking and choosing some interesting aspects enabled me to go more into 

detail and elaborate on them in depth. When approaching this thesis I chose to use 

combination of analytic and comparative method. 

 The thesis itself is composed of the introduction, six chapters and the 

conclusion. The purpose of the Introduction is to make the reader aware of the structure 

of the thesis and to outline the complicated legal nature of adoption. The objective of 

this thesis, which is also announced within this section, is to provide the reader with 

issues not usually dealt with within theses or academic works. Chapter One is divided 

into three parts and subsequently shed light into the concept of the adoption, its types 

and sources of the legislative. Chapter Two is dedicated to historical excursion and is 

divided into two parts. The First Part deals with global level and the Second Part is 

focused on the national level with emphasis on most recent historical milestones. 

Chapter Three is subdivided into three parts. The First Part examines conditions, which 

need to be fulfilled, to proceed to the adoption process. The Second Part concentrates on 

the issue of inter-country adoption and explains its difficulties and related risks, but also 

points on parts of process or practises, which could be used also within the domestic 

adoption to make it more effective in achieving one its principle – preserving the best 

interests of the child. The Third Part sequel of the First by dealing with conditions of 

inter-country adoption which have to be satisfied in addition to that needed for the 

domestic one. Chapter Four is divided into six parts, which gradually address individual 

procedures connected with adoption and are especially concerned with how the 

particular principles of adoption are reflected into each process. Chapter Five 

investigates the right of the child to know his or her origins with all its aspects as 

identity of biological parents, circumstances of the birth or medical conditions including 

inborn disease predispositions. The Chapter consists of three parts. Part One focuses on 

global instruments enshrining such a right of the child. Part Two introduces regional 

instruments, which unfortunately do not have real impact on the Czech Republic 

because of reservations made. Part Three investigates if there is any equivalent of the 
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right to know someone´s roots or at least real opportunity within the Czech Republic to 

find and get access to the information needed. Regrettably the Czech practice is that an 

adoptee has access to registry books only after reaching the age of majority, which will 

stay unchanged also after entering into force of the New Civil Code. Last Chapter Six 

summarize the greatest changes of the adoption legislation, which will come with the 

New Civil Code, and in the same time is trying to estimate their impact on functioning 

of the adoption.  

 Conclusion sums up the whole structure of the thesis and evaluates how far the 

objective of this thesis was reached. In my opinion, the goal was achieved, because new 

aspects of adoption, especially right of the child to know his or her roots, were 

introduced and examined. My personal conclusions are that the New Civil Code brings 

a big difference with anchoring the obligation of adoptive parents to tell the adoptee that 

he or she is adopted in the moment of beginning of the school attendance, but by 

postponing the possibility to access the adoption documents on the age of the full legal 

capacity it also creates a period of uncertainty and lack of information, which is, 

according to me, not beneficial to the mental state of the adoptee. 
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Seznam zkratek 
 

   ,  

ESLP Evropský soud pro lidská práva sídlící ve Štrasburku, 

zřízen roku 1959 

Evropská úmluva 

 

Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod, ve znění protokolů č. 3, 5, 8 a 11, 

vyhlášena 4. 11. 1950 Radou Evropy v Římě, 

publikovaná pod č. 209/1992 Sb. 

Haagská úmluva Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním 

osvojení, přijata 29. 5. 1993 Haagskou konferencí 

mezinárodního práva soukromého v Haagu, 

publikovaná pod 43/2000 Sb. 

MPSV 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OSPOD 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OSŘ 

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 

OZ 2014 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

UMPOD 

 

Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí sídlící  

v Brně 

Výbor OSN Výbor pro práva dítěte založený na základě Úmluvy  

o právech dítěte 

Zákon o matrikách 

 

Zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a 

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon o osvojení 

 

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

Zákon o právu rodinném 

 

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

Zákon o soc. práv. ochraně 

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů 

ZoR 

 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Příloha: 

 

 

Celkový počet dětí osvojených do zahraničí za období 2000 – 2011 podle států: 

 

 

Dánsko 145 

Francie 11 

Island 5 

Itálie 59 

Kanada 1 

Kypr 1 

Německo 84 

Rakousko 23 

Španělsko 7 

Švédsko 43 

Švýcarsko 2 
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Seznam klíčových slov práce s překladem do anglického 

jazyka 
 

 Rodinné právo- Family law 

 Osvojení- Adoption 

 Mezinárodní osvojení- Inter-country adoption 

 Právo dítěte znát svůj původ- Right of a child to know his/her origin 

 

 

Název práce v anglickém jazyce 
 

Selected issues of adoption (comparative fragments) 

  


