
Abstrakt 

Název diplomové práce: Osvojení zletilého: vývoj a srovnání úpravy OZO až OZ 2012 

Tato diplomová práce se zaměřuje na historický vývoj právního institutu 

osvojení zletilého, který se navrátil do současné právní úpravy po více než 60 letech, 

během nichž byl s ohledem na tehdejší pojetí osvojení z právní úpravy vyloučen. 

Navrácení tohoto institutu do českého rodinného práva je důsledkem snahy 

zákonodárců o realizaci jednoho z hlavních principů, na nichž je vystavěn občanský 

zákoník z roku 2012. Tímto principem se rozumí návrat k tradicím a vzorům 

standardních úprav kontinentálních evropských států. 

První část práce se věnuje původní právní úpravě osvojení zletilého  

z dob antického Říma, odkud pochází kořeny tohoto právního institutu. Hlavním 

smyslem adopce bylo v této době uspokojení potřeby bezdětných mužů, kteří hledali 

dědice a pokračovatele rodu a rodového jména. Římskoprávní koncepce osvojení 

zletilého se stala vzorem pro většinu kontinentálních zákonných úprav až do počátku 

20. století. Některé z nich, typicky občanský zákoník rakouský a německý, následují 

tento vzor dodnes. 

Do poloviny 20. století existovala vedle adopce dětí možnost osvojit zletilou 

osobu po vzoru římského a později rakouského práva i u nás. Toto období českých  

a československých právních dějin je základním tématem druhé kapitoly této práce. 

Třetí část práce se soustředí na tu epochu naší právní historie, v níž se osvojení zletilého 

stalo nemyslitelným a bylo z československého právního řádu vyloučeno. Mezi lety 

1950 a 2013 následovala koncepce osvojení v zákoně o právu rodinném a v zákoně  

o rodině sovětský model rodinného práva, který chápal osvojení pouze jako prostředek 

k vytvoření rodiny jako základní jednotky státu a k výchově nezletilých dětí. 

Čtvrtá část práce je věnována současné právní úpravě osvojení zletilého, neboť 

rekodifikace soukromého práva ve 21. století navrátila tuto možnost do české zákonné 

úpravy. Ustanovení o osvojení zletilého v občanském zákoníku mají svůj původ 

v předválečné československé právní úpravě, avšak s přihlédnutím k úpravě tohoto 

institutu v občanských zákonících některých kontinentálních evropských států. 



Cílem této diplomové práce je především poskytnout výklad současné právní 

úpravy osvojení zletilého a prostřednictvím popisu vývoje tohoto institutu provést 

srovnání s jejími historickými, příp. zahraničními vzory. Výsledkem tohoto srovnání je 

vyhodnocení současné právní úpravy jako kvalitní a pokrokové s aplikačními  

a interpretačními nedostatky v některých dílčích institutech, jakým je např. osvojení 

nezletilé, plně svéprávné osoby. Tyto nedostatky je navrženo řešit úpravou de lege 

ferenda, příp. přihlédnutím k zahraniční judikatuře, zejména judikatuře německé. 

Závěrečná kapitola práce navrhuje rovněž hledat řešení některých sporných otázek 

v judikatuře států common law. 

 

 


