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Autorka zvolila za předmět diplomové práce zajímavou a aktuální otázku osvojení zletilého. 

Zvolila téma, které již před přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. vzbuzovalo nemálo 

emocí v laické veřejnosti a vyvolávalo pochybnosti o vhodnosti navržené právní úpravy. 

Autorka však zvolené téma zkoumá „sine ira et studio“  a předkládá čtenáři zasvěcený a 

odborně kvalifikovaný pohled na řadu otázek, které se při bližším zkoumání osvojení 

rozkrývají. Již na tomto místě autorka zasluhuje pochvalu za utříděný a pečlivě podaný 

výklad prokazující velmi dobrou znalost starší i novější literatury stejně jako aktuální 

judikatury.  

Čtenáře při čtení napadá nemálo otázek. Tak např. má se uskutečnit osvojení zletilého 

soukromoprávním poměrem s jistou ingerencí státní moci (srov. např. § 1 zákona o osvojení 

56/1928  anebo je třeba založit poměr mezi osvojencem a osvojitelem soudním rozhodnutí ? 

Osvojení zletilé osoby má přes jistou podobnost s osvojením nezletilých přece jen jiný 

charakter a směřuje k jinému cíli. Autorka dobře popisuje osvojení, které je obdobou osvojení 

nezletilého (§ 847 Obč.z) jakož i osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého § 848 

n.Obč.z.). Zatímco v prvém případě jsou důvody pochopitelné- autorka správně upozorňuje, 

že jde o právní úpravu převzatou z § 1772 BGB i italského občanského zákoníku ( i když 

termín „přirozený sourozenec“ užitý v § 847 odst. 1 písm. a) Obč.z  vzbuzuje rozpaky), 

důvody pro osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého, již tak jednoznačné a 

přesvědčující nejsou (srov. § 848 odst. 1 Obč.z., který hovoří o „ újmě důležitých zájmů“, o 

„důvodech zvláštního zřetele“, pokud je to „přínosné“, aj.). Proti tomu lze postavit znění § 

1767 odst. 1 BGB, který kromě obecného limitu vyžaduje, aby mezi osvojitelem a 

osvojencem byl vztah rodiče a dítěte. Ještě přísněji normuje švýcarský občanský zákoník, 

který v čl. 266 stanoví tři konkrétní důvody osvojení zletilého vyžadující nejméně pěti letou 

pomoc, péči či existenci jiných důvodů společné domácnosti mezi osvojitelem a osvojencem. 

Přípustnost tohoto osvojení je však vázána na to, že osvojitel nemá své potomky (z tohoto 

pohledu srov. i zákon o osvojení č. 56/1928, který jako první podmínku osvojení  uvádí v § 1 

„Kdo nemá vlastních dětí….může jiného smlouvou přijmouti za vlastního (osvojiti)“. 



Autorka v rámci výkladu již prezentuje první rozhodnutí soudní praxe, která se 

s problematikou osvojení zletilé osoby musela vypořádat. Ukazuje se, že soudní praxe 

k znovuobjevenému institutu přistupuje uvážlivě a citlivě při plném respektování korektivu 

dobrých mravů. V této souvislosti autorka seznamuje čtenáře i s inspirativní praxí soudních 

orgánů v oblasti common law. 

Platná právní úprava pamatuje i na možnost osvojení zletilé osoby, která žije v manželství (§ 

850odst.2). Lze připomenout, že podle některých zahraničních právních úprav může být 

manželství uzavřeno i mezi osobami stejného pohlaví. I v těchto případech je osvojení zletilé 

osoby přípustné s ohledem na požadavek nediskriminace a rovnosti osob. Připustila by 

autorka de lege ferenda  osvojení zletilé osoby osobami (či osobou) žijící/ mi v registrovaném 

partnerství ? Autorka nechť nepřehlédne znění § 3020 Obč.z. 

K rozpravě dále doporučuji vztah § 849 (pokud jde o dědické právo osvojence ve vztahu 

k vlastní rodině s přihlédnutím k ustanovení § 853 odst. 2 Obč.z.). 

K zamyšlení a ke zhodnocení jsou i věková kritéria pro osvojitele a osvojence , které -i když 

sledují shodný cíl- evropské občanské zákoníky (nestejně) stanoví. S platnou právní úpravou 

lze souhlasit, pokud jako základní požadavek stanoví přiměřený věkový rozdíl mezi 

osvojencem a osvojitelem, v konkrétnosti pak zásadně ne menší než šestnáct let (§ 803 

Obč.z.). 

Musí být tato podmínka věkového rozdílu dodržena i u osvojení, které není obdobou osvojení 

nezletilého anebo může být osvojenec starší než osvojitel ?   

Uzavírám, že předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na tento druh prací, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. 
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