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Úvod 

Problematika osvojení je jiţ po dlouhé desítky let rozsáhlé a poměrně často 

diskutované téma, jehoţ historie sahá aţ do dob římského práva. Jedná se o starobylý 

institut, který za dobu své existence prošel ve svém pojetí, poslání i právní úpravě 

nesčetnými a poměrně zásadními změnami, které dokládají, jak se v důsledku sociálních 

a politických událostí postupem času proměňovalo chápání rodiny a rodinného ţivota ve 

společnosti.  

V současném moderním právu se osvojením rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. 

Podstata tohoto institutu spočívá především ve vytvoření náhradní rodinné péče, 

neslouţí však pouze k tomuto účelu, neboť významným aspektem osvojení je zcela jistě 

také zaloţení právního příbuzenství mezi osobami pokrevně nepříbuznými, a osvojení 

se tak stává rovněţ zásadní statusovou změnou. Tento statusový význam osvojení 

spočívá ve vytvoření postavení osvojitelů in loco parentis neboli „v právním postavení 

rodiče“. Osvojitel tímto nabývá veškerých práv a povinností plynoucích ze zákonné 

úpravy pro rodiče biologické – osvojenec vstupuje do nové rodiny jak fakticky, tak 

právně.
1
  Ne vţdy tomu však tak bylo. V prvopočátcích osvojování, tedy v dobách 

antického Říma, směřovalo zákonné zakotvení tohoto institutu především k vytvoření 

právní cesty, jak mohly bezdětné osoby zachovat své rodové jméno či majetek a získat 

zákonného dědice. Toto chápání osvojení se do jisté míry zachovalo aţ do počátku  

20. století, o čemţ svědčí i fakt, ţe po několik století nebylo podle právní úpravy  

na našem území moţné osvojit jinou neţ zletilou osobu. Idea majetkoprávní kontinuity 

v podobě osvojení cizí osoby zůstala zachována i v prvních československých 

zákonech. Zákonodárce se v těchto dobách neohlíţel na zájem osvojence, jak je tomu 

nyní, a právní úprava velmi dlouhou dobu neobsahovala ustanovení o zkoumání 

prospěšnosti osvojení pro osvojence.
2
  Pohled na problematiku osvojení došel zásadního 

zlomu aţ ve druhé polovině 20. století, kdy začal být v této souvislosti poprvé kladen 

důraz především na řádnou výchovu, vývoj a péči o nezletilé děti. Hledisko zájmu dítěte 

                                                           
1
 Zemandlová / Janočková in MELZER, F. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek 4, § 655-

2
 ZUKLÍNOVÁ M., RADVANOVÁ, S. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva. Praha: C. H. 

Beck, 1999. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-182-2. Str. 127. 
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se v rámci právní úpravy rodinného práva i institutu osvojení jako takového postupně 

prohlubovalo aţ do současnosti, a to i za přispění tlaku ze strany Evropské unie. 

Přestoţe je neustálý vývoj právní úpravy v oblasti rodinného práva nanejvýš 

potřebný, neboť minulé úpravy obsahovaly dle mého názoru značné nedostatky, obrátil 

se současný zákonodárce při nedávné rekodifikaci soukromého práva k některým dříve 

osvědčeným vzorům a po několika desítkách let navrátil do právní úpravy osvojení  

v České republice institut osvojení zletilé osoby, který zde existoval do roku 1950 a byl 

hojně vyuţíván po staletí. Současný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tak  

v úpravě tohoto institutu do jisté míry navázal tam, kde došlo ke změnám pod vlivem 

sovětské ideologie. Znovuzavedení moţnosti osvojit zletilou osobu vyvolává řadu 

otázek. Je vhodné navracet se, byť i z části, k původnímu pojetí osvojení? V čem se liší 

nová právní úprava od té, jejíţ kořeny vedou aţ do římského práva? Je právní úprava 

této problematiky v OZ dostatečná a úplná? Jak se s touto právní novinkou vypořádává 

současná judikatura?  

V této práci se pokusím zodpovědět všechny výše poloţené otázky a doufám, ţe  

i některé navíc, a zároveň poskytnout komplexní pohled na vývoj institutu osvojení 

zletilé osoby na našem území, včetně rozboru původní úpravy osvojení v římském 

právu a právu rakousko-uherském. Zároveň se budu v průběhu této práce 

prostřednictvím komparativní metody věnovat jednak srovnání současné právní úpravy 

osvojení zletilého s úpravou předešlou, a posléze také porovnání úpravy na našem 

území po rekodifikaci z roku 2012 s úpravou tohoto institutu v některých zahraničních 

zemích. V rámci zkoumání institutu osvojení zletilé osoby bych ráda věnovala největší 

důraz rozboru aktuální zákonné úpravy v této oblasti, především pak z teleologického 

hlediska a z hlediska změn a odlišností oproti jejím původním československým, 

případně současným evropským vzorům. Cílem této práce je zhodnotit současné 

chápání osvojení zletilého s přihlédnutím především k historickému vývoji tohoto 

institutu a současným evropským právním tendencím. 
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1. Krátký exkurz k historickému vývoji institutu osvojení  

do roku 1918 

Původ institutu osvojení neboli adopce sahá překvapivě mnohem dál, neţ  

do moderních českých a československých právních dějin. Jedná se naopak o jeden 

z nejstarších právních institutů, jehoţ prvotní podoby a účelová vyuţití jsou známy jiţ 

tisíce let. Počátky existence zákonné úpravy přijetí cizí osoby za vlastní datujeme aţ  

do dob starověkých států a společností, jakou byl zejména pokrokový starověký Řím.  

J. Švestka přímo uvádí, ţe „podle řady autorů je osvojení dokonce starší sociální 

kategorie než sama rodina a otcovství“
3
. V následujících podkapitolách se budu věnovat 

především proměnám pojetí, smyslu a účelu institutu osvojení v právních dějinách, a to 

od jeho podoby, jak ji znalo právo římské, aţ po moderní právní úpravu osvojení  

ve 20. a 21. století.   

1.1. Počátky osvojení v právních dějinách – adopce ve starověkém 

Římě 

Kořeny současné úpravy institutu osvojení sahají aţ do dob antického Říma. 

Právní úprava osvojení v OZ vychází jiţ ze základní definice tohoto institutu v římském 

právu jakoţto přijetí cizí osoby za vlastní, neboli umělé vytvoření příbuzenského 

poměru mezi osobami právní cestou.4 V dávnověku však nebylo nad tímto právním 

příbuzenstvím uvaţováno tak jako v moderních dobách. Osvojení v těchto dobách 

nesměřovalo ani k zajištění péče o nezaopatřené dítě, ani k vytvoření určitého statusu 

osoby.
5
 Historicky znamenalo osvojení především moţnost, jak zachovat dynastii, 

udrţet rodové výsady a majetek tradičních rodů, nebylo-li tohoto moţno dosáhnout 

zplozením dítěte v řádném manţelství či legitimací dítěte nemanţelského.
6
 Tento trend 

přinesl dokonce pojmenování jedné z historických etap období 1. - 2. století našeho 

letopočtu, označovaného některými historickými prameny jako tzv. období adoptivních 

                                                           
3
 ŠVESTKA, J. Osvojení v československém právním řádu. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1973. Acta 

Universitatis Carolinae. Str. 7. 
4
 Zemandlová / Janočková in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 995. 

5
 ZUKLÍNOVÁ, M. Osvojení – jméno s několika významy. In DVOŘÁK, J., WINTEROVÁ, A. Pocta 

Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám. Praha: Aspi a.s., 2003. Str. 371. 
6
 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-031-1. 

Str. 148. 
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císařů. Tento název vznikl právě na základě oblíbenosti a chápání institutu osvojení čili 

adopce v těchto dobách, kdy si panovníci ještě během ţivota vybírali svého nástupce, 

kterého přijali za vlastního, a zajistili mu tak zákonný nárok na trůn. Tento způsob 

zajištění pokračování dynastie byl upřednostňován především proto, ţe dával 

současnému panovníkovi moţnost výběru schopného, inteligentního a oblíbeného 

nástupce. Prvním císařem, který takto zajistil Římu budoucího panovníka, byl císař 

Nerva.
7
 

S ohledem na výše uvedené, tedy na fakt, ţe institutu osvojení byl v dobách 

starověkého Říma přisuzován význam především praktický, nikoli společenský, neznalo 

zákonodárství této doby překáţku, která by omezovala věk osvojované osoby. Jiţ 

v římském právu se tedy poprvé setkáváme s právní úpravou osvojení osoby zletilé.  

Na základě tohoto proto rozeznáváme v římském právu dvě alternativní podoby 

osvojení, a to právě v závislosti na faktu, zda je osvojováno dítě či osoba zletilá, 

přičemţ pro obě tyto podoby bez rozdílu platí, ţe je jimi právní cestou zakládána  

tzv. patria potestas neboli moc otcovská a rovněţ ţe se na ně vztahuje zásada 

‚adoptione naturam imitatur‘, tedy osvojením se napodobuje příroda. Zmiňovanými 

podobami osvojení rozumíme jednak tzv. adoptio, tedy adopci v uţším smyslu, kdy se 

osvojovaly pouze děti alieni iuris (tedy osoby nezletilé, podřízené cizímu právu),  

a za druhé tzv. arrogatio, neboli osvojení v širším smyslu, které slouţilo k adopci osob 

sui iuris (osob zletilých, svéprávných).
8
  

Adoptio, tedy osvojení osoby nezletilé, spočívalo v přechodu osoby podřízené 

cizímu právu z jedné rodiny do druhé. Měla-li tato osoba alieni iuris jiţ v době 

osvojování vlastní děti, přecházely tyto do nové rodiny pouze tehdy, došlo-li současně  

i k osvojení přímo jich samotných, jinak zůstávaly podřízeny původní patria potestas. 

Později v justiniánském období došlo k rozdělení adopce v uţším smyslu dále  

na tzv. adoptio minus plena, kdy osvojenec zůstával pod původní otcovskou mocí  

a získal pouze právo intestátního dědění po osvojiteli, a tzv. adoptio plena, pokud bylo 

dítě osvojeno svým pokrevním předkem, a tento tak získal otcovskou moc nad dítětem 

                                                           
7
 Autor neznámý. Labyrintem češtiny a dějepisu. Adoptivní císaři. [online]. [cit. 2017-01-14]. Dostupné  

z: http://bit.ly/2nyEkwh. 
8
 Zemandlová / Janočková in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 995 – 996. 

http://bit.ly/2nyEkwh
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se všemi důsledky.
9
 Jak si lze povšimnout, prvně jmenovaná podoba adopce byla svou 

podstatou velmi podobná dnešnímu institutu osvojení zletilého, které není obdobou 

osvojení nezletilého (viz kapitola 4.3.3), u něhoţ se aţ do dnešních dob rovněţ 

zachovalo účelové pojetí směřující zejména ve prospěch dědické posloupnosti, a to  

i přesto, ţe se dle římského práva týkala tato alternativa adopce pouze osob nezletilých. 

Pro osvojení osob svéprávných, zletilých byla předepisována slavnostní forma. 

Rodina osoby sui iuris při arrogačním procesu zanikala a osvojitel získával vedle 

příbuzenského vztahu k osvojenci také rodinnou moc nad všemi osobami, které byly 

arrogovanému poddány, a nabýval rovněţ všechna jeho majetková aktiva.
10

  

Pro oba uvedené druhy adopce pak s ohledem na účelové vymezení tohoto 

institutu platil stejný poţadavek, tedy ţe mají „co nejvěrněji napodobovat příbuzenský 

poměr mezi rodičem a dítětem“
11

, a stejně tak i zákonem stanovené podmínky. Mezi ty 

základní patřil především fakt, ţe osvojitelem se mohl stát pouze muţ. Ţeny směly 

osvojovat aţ v císařském období, přičemţ právní účinky takového osvojení vznikaly 

pouze mezi osvojitelkou a osvojencem a pouze v rovině dědické. Mezi osvojitelem a 

osvojencem byl dále vyţadován nejméně osmnáctiletý věkový rozdíl. Právní úprava 

také mimo jiné zakazovala adopci vlastních dětí.
12

  

1.2. Význam osvojení ve středověku a na počátku novověku 

Ve středověku, v období feudalismu, význam institutu osvojení výrazně poklesl. 

Bohaté šlechtické rody, jimţ sice jejich majetkové poměry a postavení dovolovaly 

rozšířit počet členů rodiny, si totiţ nepřály rozšiřovat nabytá práva a privilegia na další 

osoby a v zájmu zachování majetku a šlechtických výsad se přijímání cizích osob  

za vlastní vyhýbaly. Lidé mimo šlechtické kruhy se o osvojení cizích osob především 

s ohledem na své majetkové poměry rovněţ nesnaţili a na rozdíl od římského práva 

neznala institut osvojení ani středoevropská právní úprava. V tomto období se tak 

                                                           
9
 ŠVESTKA, J., 1973, op. cit., str. 7. 

10
 Ibid., str. 7. 

11
 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, 1995, op. cit., str. 996. 

12
 Ibid., str. 996; ALEXANDROVA, S. Osvojení (vybrané problémy). [Elektronický repozitář 

závěrečných prací Univerzity Karlovy]. Praha, 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta. Vedoucí práce doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc. Str. 4. 
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moţnost adopce, avšak bez jakéhokoli zákonného podkladu, uplatňovala nejčastěji za 

účelem získání levné pracovní síly do rodinného hospodářství.
13

  

1.2.1. Návrat zákonného institutu osvojení do Evropy 

Opětovné zavedení institutu osvojení do evropské zákonné úpravy přinesl aţ 

francouzský občanský zákoník z roku 1804, známý také jako Code civil či Code 

Napoleon (dále také jako „CN“). Tato občanskoprávní kodifikace navrátila osvojení  

do právní úpravy jako institut s převáţně majetkovým účelem. Existence tohoto 

institutu byla v éře Code Napoleon spojena zejména s třídními aspekty a měla umoţnit 

přechod majetku prostřednictvím dědické posloupnosti na vyvolenou osobu osvojence. 

Toto funkční pojetí vyplývalo i z právní úpravy procesu osvojení, které se zakládalo 

typicky majetkoprávním způsobem, tedy smlouvou mezi osvojitelem a osvojencem. 

Osvojitelem se dle CN směla stát pouze bezdětná osoba starší padesáti let, která si 

prostřednictvím osvojovací smlouvy opatřovala dědice v podobě cizí osoby zletilé, 

kterou přijímala za vlastní.
14

 Opět se tedy v právní historii objevilo pojetí institutu 

osvojení zletilého za účelem především majetkovým a dědickým, k němuţ se později 

vrátilo i československé zákonodárství a které je ve svých základních znacích podobné 

dnešnímu institutu osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého. CN 

obsahoval rovněţ unikátní typy osvojení, jakými bylo například osvojení jako odměna 

osobě za záchranu ţivota v boji či při ţivelné pohromě, tzv. l’adoption remunératoire 

neboli kompenzační osvojení.
15

  

Pod vlivem Code Napoleon se v 19. století a na počátku 20. století utvářela  

i právní úprava ostatních evropských velmocí jako například právo švýcarské, polské  

a především právo rakouské.
16

 Některé právní řády přitom po vzoru CN umoţňovaly 

pouze adopci osoby zletilé, ostatní se pak navrátily k původnímu rozdělení institutu 

osvojení na osvojení nezletilého a osvojení zletilého. Osvojení mělo však i nadále 

především majetkový význam, kdy jeho zásadním účelem bylo zejména získání 

                                                           
13

 ŠVESTKA, J., 1973, op. cit., str. 7. 
14

 Ibid., str. 7. 
15

 Ibid., str. 7. 
16

 Ibid., str. 7-8. 
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právního nástupce osvojitele. V případě osvojení nezletilé osoby se pak začala  

v základech rozvíjet také funkce pečovatelská a výchovná.
17

  

1.2.2. Éra všeobecného zákoníku občanského 

Zásadním právním předpisem ovlivňujícím zákonnou úpravu nejen osvojení  

na našem území se stal rakouský císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., všeobecný 

zákoník občanský, vyhlášený pod názvem Allgemeines Bürgeliches Gesetzbuch (dále 

také jako „ABGB“). Práce na tomto kodexu soukromého práva započaly jiţ za vlády 

Marie Terezie, největšího posunu však dosáhly za vlády Josefa II. a byly dokončeny  

s účinností k 1. lednu 1812. Jak jsem jiţ zmínila výše, rakouská právní úprava přijatá 

v 19. století byla silně ovlivněna především francouzským Code Napoleon, přičemţ 

v oblasti osvojení se nejvíce inspirovala účelovým pojetím institutu osvojení zletilé 

osoby, slibovala však rovněţ návrat zákonného zakotvení osvojení osoby nezletilé. 

Právní úprava rodinného práva v ABGB vycházela především z tradice práva 

kanonického, jehoţ pravidla byla však autorizována státem a stát také dohlíţel na jejich 

dodrţování.
18

 

Všeobecný občanský zákoník platil na našem území aţ do vydání občanského 

zákoníku v roce 1950, neboť při vzniku samostatného československého státu v roce 

1918 byl po více neţ sto letech od svého vzniku a po několika novelizacích přejat  

do československého právního řádu recepčním zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení 

samostatného státu československého, a platil tak nadále na území tehdejších Čech, 

Moravy a Slezska
19

 jako tzv. obecný zákoník občanský (dále také jako „OZO“).
20

 

2. Právní úprava institutu osvojení zletilého před rokem 1950 

Koncept chápání institutu osvojení jako institutu s převáţně majetkovým  

a testovacím významem dosáhl výrazného zlomu aţ na počátku 20. století. Do té doby 

nebyla péče o nezaopatřené děti a jejich výchova prioritou společnosti. Významné 
                                                           
17

 ZUKLÍNOVÁ, M. in DVOŘÁK, J., WINTEROVÁ, A., 2003, op. cit., str. 372. 
18

 VESELÁ, R. a kol. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-48-3. Str. 70. 
19

 V dobách první republiky existoval na československém území právní dualismus – ABGB platil  

pro české země, Slovensko a Podkarpatská Rus se řídily právem uherským. 
20

 JANDOROVÁ, M. Osvojení zletilého jako staronový institut rodinného práva. Law Portal, studentský 

magazín o právu [online]. Vydáno 25. 11. 2013. Dostupné z: http://bit.ly/2oBLdfx.  

http://bit.ly/2oBLdfx
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společenské události počátku 20. století, zejm. revoluce a občanské a světové války, 

měly významný vliv na chápání institutů rodinného práva a jejich zákonného zakotvení. 

Mezi nejzásadnější sociální dopady světových válek patřily zásahy do rodinného ţivota, 

drastické zvyšování počtu sirotků a negativní fyzické i psychické následky na vývoj 

dětí. Cílovou skupinou tehdejšího rodinně-právního zákonodárství se tak staly vedle 

zletilých osob i nezletilé děti a jejich osvojování, důsledkem čehoţ institut osvojení 

zletilé osoby, upravený v OZO, částečně ztratil na síle. Problematika osiřelých dětí 

znamenala po celé Evropě nadměrnou finanční zátěţ pro stát a rovněţ i problém etický. 

Jako částečné řešení situace přicházely v úvahu státní ústavy kolektivní péče o děti, ale 

přesto bylo zřejmé, ţe ideálním prostředím pro výchovu a vývoj nezaopatřeného dítěte 

je prostředí náhradní rodiny. Vzhledem k těmto sociologicko-politickým úvahám 

vznikla také v první polovině 20. století v Evropě na základě mezinárodních smluv řada 

organizací věnujících se ochraně dětí.
21

 Účelem osvojení na našem území však ani 

nadále nebylo především pečovat o dítě a poskytnout mu rodinné zázemí a ani nadále 

nebylo osvojení plně chápáno jako institut náhradní péče o dítě – osvojitel přijímal  

za vlastního potomka, kterého sám neměl, aby ten vstoupil do všech jeho majetkových 

práv, které zákon stanovil.
22

 

2.1. Recepce rakouského práva na českém území 

V této podkapitole se budu podrobněji věnovat právní úpravě osvojení zletilých 

osob v československém právním řádu před jejím absolutním vypuštěním v roce 1950. 

Základem právní úpravy rodinného práva byl v této době nejprve rakouský ABGB, 

recipovaný do československého práva roku 1918 jako OZO, pro oblast osvojení se pak 

stal zásadním zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení (dále také jako „ZO“), jehoţ 

účinnost se datuje paralelně s OZO aţ do 31. 12. 1949 a který v roce 1928 vyčlenil 

úpravu osvojení do samostatného zákona. OZO i přes svůj zásadní význam  

pro československý právní řád, především pak pro jeho soukromoprávní oblast, 

upravoval sféru osvojení poměrně stručně, v pouhých sedmi paragrafech. V zásadě pak 

                                                           
21

 Zemandlová / Janočková in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 996.; MACHOVÁ, B. Osvojení 

zletilého. [Elektronický archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity]. Brno, 2011. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Str. 14. 
22

 ZUKLÍNOVÁ M., RADVANOVÁ, S., 1999, op. cit., str. 127. 
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do sebe extrahoval instituci osvojení z římského práva tak, jak ji chápalo zákonodárství 

justiniánské.
23

 

2.1.1. Pojetí zletilosti a svéprávnosti v OZO a souvisejících zákonech 

V souvislosti s rozborem právní úpravy osvojení zletilé osoby v OZO povaţuji  

za nezbytné upozornit na chápání zletilosti v tehdejším právu. Zletilost a s ní související 

svéprávnost fyzických osob byly v OZO definovány za pomoci ustanovení § 21 

upravujícího způsobilost k právním činům. V tomto paragrafu zdůraznil občanský 

zákoník, ţe existují určité osoby, které nejsou způsobilé, aby si samy obstarávaly 

některé náleţitosti, a to především se zřetelem na nedostatek jejich rozumu s ohledem 

na nízký věk, duševní poruchu apod.
24

 Tyto osoby poţívaly zvláštní zákonné ochrany 

v oblasti občanskoprávních poměrů upravených občanským zákoníkem.
25

 Zmíněná 

způsobilost k právním činům byla chápána jako právní relevance chování určité osoby 

ve vztahu ke konkrétnímu právnímu jednání. Pokud je osoba způsobilá k právním 

činům, tedy pokud je její jednání právně relevantní z hlediska občanského zákoníku, 

pak je tato osoba svéprávná. Pokud je právní jednání určité osoby právně relevantní jen 

za určitých okolností, pak hovoříme o osobě částečně svéprávné, resp. osobě 

s omezenou svéprávností, a pokud jednání není vůbec právně relevantní, pak se jedná  

o osobu nesvéprávnou. Osoby, které nejsou plně svéprávné, jsou pak tedy osobami 

chráněnými ustanovením § 21 OZO.
26

 

Z ustanovení § 21 OZO plyne, ţe svéprávnost předpokládá, ţe osoba dosáhla 

určitého věku, tedy ţe je zletilá, a je duševně zdravá. Za zletilou osobu byla dle § 21 

OZO ve znění účinném do 30. 9. 1919 povaţována osoba od dvaceti čtyř let věku. Tato 

věková hranice byla sníţena zákonem č. 447/1919 Sb. z. a n., kterým se sniţuje věk 

                                                           
23

 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl prvý. Praha: Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935. Str. 894. 
24

 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský, ve znění účinném k 1. 1. 1917  

a přejatém zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, účinným k 28. 

10. 1918. § 21.    
25

 Sedláček zde zdůrazňuje rozdíl oproti tehdejším tzv. právům politickým, v jejichţ rámci OZO tuto 

ochranu neposkytoval, neboť rozdíly ve veřejnoprávní sféře byly vytvořeny především stavovskými 

rozdíly mezi jednotlivými vrstvami obyvatelstva, kdy např. poddaní byli v rámci veřejnoprávní sféry 

povaţováni automaticky za nesvéprávné osoby, podrobené přísnému policejnímu dozoru (Sedláček  

in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 207). 
26

 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 208 – 210. 



10 

 

nezletilosti (dále také jako „ZNZL“), s účinností od 1. 10. 1919, a to tak, ţe dle § 1 

tohoto zákona, kterým se mění ustanovení § 2 OZO, „[n]ezletilí jsou ti, kdož 

nedokončili dvacátého prvního roku svého věku.“
27

 Svéprávnosti však bylo moţné nabýt 

také prominutím let, tedy před dosaţením zletilosti, za splnění předpokladů stanovených 

OZO či ZNZL.
28

 A samozřejmě lze také předpokládat situaci, kdy bude zletilá osoba 

částečně svéprávná či nesvéprávná, pokud bude důvodem pro nesvéprávnost například 

duševní choroba zletilého či úřední rozhodnutí vydané o marnotratníkovi.
29

   

2.1.2. Zákonné podmínky osvojení zletilé osoby v OZO 

Osvojení bylo v OZO upraveno v díle prvém „O právech, která se týkají 

osobnostních vlastností a poměrů“, v hlavě třetí „O právech mezi rodiči a dětmi“,  

a to pod tzv. Svazky podobnými právnímu poměru mezi rodiči a dětmi. Jak jsem jiţ 

uvedla výše, osvojení bylo v tomto zákoníku upraveno velmi stručně v pouhých sedmi 

paragrafech, konkrétně v §§ 179 – 185. Institut osvojení byl v zákoníku chápán 

výhradně jako institut soukromoprávní, neboť byl zaloţen na smluvním základě, tedy  

na smlouvě mezi osvojitelem (adoptantem) a osvojencem (adoptatem). Tato smlouva 

mezi osobou, jeţ se má stát rodičem, a osobou, jeţ má dostát postavení dítěte, měla 

předepsánu písemnou formu, případně bylo moţné uzavřít takovou dohodu před 

příslušným soudem.
30

  

První stranou smlouvy o osvojení, tedy adoptantem, se mohla stát fyzická osoba, 

muţ i ţena – manţel či manţelka, nikoli manţelé společně. Zákon však pro případ 

osvojení jedním z manţelů stanovil v § 180 striktní podmínku, na jejímţ základě je 

v takovém případě vyţadováno k uskutečnění adopce přivolení druhého manţela (totéţ 

platilo i pro situaci, kdy by se jeden z manţelů sám chtěl stát osvojencem)
 31

. Co se týče 

                                                           
27

 Zákon č. 447/1919 Sb. z. a n., kterým se sniţuje věk nezletilosti, ve znění účinném od 1. 10. 1919. § 1. 
28

 Například prominutí let úředním rozhodnutím při propuštění nezletilce z moci otcovské či prohlášením 

poručenského úřadu, pokud dosáhl alespoň 18 let věku (§§ 2 a 5 ZNZL); prohlášením otce, který dovolí 

20 letému synovi, aby zaloţil vlastní domácnost (§ 174 OZO); úředním rozhodnutím, které povoluje 

nezletilci provozovat samostatnou ţivnost (§ 252 OZO). 
29

 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 210 - 212. 
30

 KRČMÁŘ, J. Základy přednášek o právu občanském. Díl IV. Právo rodinné. Praha: Nákladem Spolku 

československých právníků "Všehrd", 1925. Str. 61. 
31

 Tato zákonná povinnost se nevztahuje na manţelství, které jiţ bylo soudně rozloučeno. To potvrzuje  

i rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky (dále jen „NS ČSR“) ze dne 4. 2. 1925, Váţný 

4626, sp. zn. R I 85/25, v němţ NS ČSR přímo stanoví, ţe „do usnesení, schvalujícího osvojení si, nemá 

právo zasahovati rozloučená manželka osvojitele, třebas podala žalobu o obnovu rozlukového sporu“. 
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konkrétních zákonných podmínek stanovených pro osobu osvojitele, muselo se jednat  

o osobu bezdětnou (nemající vlastní děti manţelské, případně legitimované), 

svéprávnou, starší čtyřiceti let
32

. Osvojitel rovněţ nesměl učinit tzv. slavnostní slib 

bezmanţelství, tedy slib, ţe zůstane svobodný.
33

  

Ohledně druhé smluvní strany, tedy adoptata, rozlišoval OZO několik situací, 

vycházejících zejména z předpokladu, ţe osvojovat lze jak osobu zletilou, tak  

i nezletilou, a vyloučeno není ani osvojení osoby s omezenou svéprávností.  

U nezletilého osvojence pracoval zákonodárce s existencí moci otcovské nad touto 

osobou. U osoby zletilé jsme jiţ přirozeně existenci moci otcovské hledat nemohli
34

,  

§ 181 OZO přesto definoval dvě odlišné situace, a to s ohledem na to, zda je při 

uzavírání adopční smlouvy na ţivu manţelský otec zletilého osvojence. Je-li tomu tak, 

pak je k úspěšnému uzavření adopční smlouvy zapotřebí jeho svolení, v opačném 

případě můţe osvojenec uzavřít smlouvu zcela svobodně. OZO pak k tomuto poskytuje 

v § 181 zákonnou ochranu při uzavírání adopční smlouvy pro případ, ţe by manţelský 

otec bez důvodu osvojení bránil a odepřel dát k osvojení svolení, a to v podobě 

moţnosti dovolat se proti takovému odporu u příslušného soudu.
35

 Zákonodárce  

při úpravě osvojení zletilé osoby evidentně vycházel z předpokladu dostatečné 

rozumové a volní vyspělosti zletilého osvojence pro uzavírání adopční smlouvy a zcela 

opominul upravit případy, kdy by se jednalo o zletilce s omezenou svéprávností,  

resp. způsobilostí. J. Krčmář k tomuto dodává, ţe v takovém případě by se jistě 

postupovalo s přihlédnutím k úpravě pro osvojence nezletilé, a k uzavření smlouvy by 

pak bylo dále vyţadováno ještě přivolení otcovo, případně matčino či určeného 

podpůrce. Není však jisté, zda by v těchto případech bylo potřeba souhlasu 

nesvéprávného adoptata samotného či nikoli.
36

 Dle mého názoru je potřeba v tomto 

případě vycházet z § 21 ve spojení s § 865 OZO, který upravuje situaci, kdy osoba 

nezpůsobilá uzavírá smlouvu. Ustanovení § 865 stanoví, ţe za situace, kdy taková osoba 

přejímá břímě s tím spojené nebo sama něco slibuje, „závisí platnost smlouvy podle 

předpisů daných ve třetí a čtvrté hlavě prvého dílu zpravidla na přivolení zástupce nebo 

                                                           
32

 Ke sníţení zákonné věkové hranice z původních padesáti let došlo ještě před recepcí rakouského práva 

novelou ABGB č. 276/1914 Ř.z. 
33

 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 890. 
34

 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský, op. cit., § 172. 
35

 Ibid., § 181.    
36

 KRČMÁŘ, J., 1925, op. cit., str. 61. 
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i soudu“
37

. Z tohoto lze dovodit, ţe nezpůsobilá zletilá osoba bude k uzavření adopční 

smlouvy potřebovat vedle vlastního projevu vůle (bude-li tento přicházet v úvahu) 

rovněţ přivolení ustanoveného zástupce, případně soudu.  

Kromě výše zmíněných podmínek osvojení uvádí OZO v § 180 také povinný 

minimální věkový rozdíl osmnácti let mezi osvojitelem a osvojencem a v neposlední 

řadě je důleţité neopomenout relativní překáţku v podobě osoby jiţ jednou osvojené. 

V tomto případě však není na překáţku, pokud by jeden z manţelů dodatečně osvojil 

osobu osvojenou v minulosti druhým manţelem.
38

 Při splnění všech stanovených 

zákonných podmínek a za předpokladu, ţe bylo uděleno případné potřebné svolení, 

musela být adopční smlouva na základě ustanovení § 181 OZO předloţena zemskému 

úřadu k potvrzení a soudu osvojitele a osvojence k zapsání do soudních spisů.
39

 

2.1.3.  Účinky osvojení zletilého dle OZO 

V případě dodrţení zákonného postupu osvojení docházelo mezi osvojitelem  

a osvojencem ke vzniku poměru v zásadě obdobného tomu, jaký existoval mezi rodiči  

a manţelskými dětmi.
40

 Účinky vzniku tohoto poměru byly pak zásadně shodné  

pro osvojence zletilého i nezletilého, přičemţ jejich obsah do jisté míry závisel 

především na obsahu příslušné smlouvy tak, jak ji strany ujednaly.
41

 Zákon však této 

smluvní autonomii vůle stanovil určité meze. Smlouvou například nebylo moţné 

vyloučit, ţe osvojenec získá osvojitelovo příjmení, případně rodné příjmení 

osvojitelčino, bylo však moţno smluvně ujednat, ţe si osvojenec ponechá za příjmením 

osvojitelovým i své původní (§ 182 OZO). Dále bylo vyloučeno, aby adopční smlouva 

jakkoli zasahovala do práv třetích osob.  

Zásadní myšlenkou tehdejší právní úpravy bylo určení, ţe osvojenec si  

po osvojení podrţel veškeré právní vztahy se svojí původní rodinou, tedy ţe se jednalo 

                                                           
37

 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský, op. cit., § 865. 
38

 KRČMÁŘ, J., 1925, op. cit., str. 62. 
39

 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský, op. cit., § 181. 
40

 SVOBODA, E. Rodinné právo. Základy. 3. vyd. Praha: Vesmír, 1921. Str. 71.; Císařský patent  

č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský, op. cit., § 183. 
41

 V případě nezletilého osvojence bylo například moţné dokonce vyřešit prostřednictvím smluvního 

ujednání, kdo bude mít po osvojení nad dítětem moc otcovskou. Smluvně tak bylo moţno ujednat, ţe moc 

otcovská zůstává u manţelského otce nezletilého osvojence. 



13 

 

o tzv. osvojení neúplné.
42

 Zde můţeme opět spatřit zákonnou podobnost s dnešním 

institutem osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého, kdy současný 

občanský zákoník explicitně stanoví, ţe osvojenec a jeho potomci nepozbývají 

osvojením práv ve vlastní rodině. Adoptatus dále nesdílel dle zákona dokonce ani 

domovské právo adoptanta.
43

 Zajímavým faktem bylo, ţe s ohledem na částečně 

odlišné chápání postavení potomků osvojených a manţelských nebylo osvojení  

dle OZO kvalifikováno jako překáţka manţelství.
44

 Specifický postup pak podle OZO 

vyţadovalo nabytí osvojitelova šlechtictví a znaku k tomu náleţejícího osvojencem. 

V případě, ţe smluvní ujednání zahrnovalo i získání šlechtického titulu a výsad s tím 

spojených, vyţadovala tato smlouva o osvojení svolení tzv. zeměpána.
45

   

Dle ustanovení § 755 OZO pak vstupoval osvojenec stejně jako ohledně ostatních 

práv a povinností v rámci rodiny i do zákonné dědické posloupnosti ve vztahu k volně 

zděditelnému jmění do stejného postavení, jaké náleţelo manţelským dětem osvojitele, 

přičemţ zároveň podrţel zákonné dědické právo ke jmění vlastních rodičů  

a příbuzných. Spolu s ním vstupovali do dědické posloupnosti vůči osvojiteli jeho 

příbuzní či manţel, kteří vyjádřili své svolení k osvojení. Důleţité však je podotknout, 

ţe osvojenec nabýval dědických nároků výhradně vůči osvojiteli, nikoli vůči jiným 

členům jeho rodiny. V § 756 pak OZO striktně stanovil, ţe osvojitel osvojením nezíská 

ţádné dědické právo po osvojenci.
46

 

2.1.4.   Zrušení osvojení v OZO 

S ohledem na soukromoprávní charakter institutu osvojení zaloţeného  

na existenci adopční smlouvy je zřejmé, ţe i zrušení právního poměru vzniklého 

osvojením za ţivota obou stran bylo zapotřebí řešit smluvně, a to za obdobných 

podmínek pro osvojence zletilé a nezletilé, jako tomu bylo při uzavírání adopční 

smlouvy. Zletilý osvojenec mohl tedy tuto smlouvu uzavřít zcela svobodně. Mimo 

smluvní ujednání o zrušení osvojení zanikal tento poměr rovněţ smrtí osvojitele či 

                                                           
42

 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský, op. cit., § 183. 
43

 V případě nezletilých osvojenců státních úředníků pak tito nenabývali ani nároků přiřčených 

manţelským dětem dle předpisů o zaopatření vdov a sirotků. 
44

 KRČMÁŘ, J., 1925, op. cit., str. 62. 
45

 DVOŘÁK, J., MALÝ K. a kol. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-753-7. Str. 471. 
46

 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský, op. cit., §§ 755 a 756. 
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osvojence, přičemţ však nutno dodat, ţe v případě smrti osvojence trval i nadále vztah 

zaloţený osvojením mezi osvojitelem a osvojencovými potomky.
47

  

2.2. Moderní prvky v zákoně o osvojení 

S účinností k 16. květnu 1928 byl vedle OZO přijat zákon o osvojení, který 

přinesl do této právní oblasti novou úpravu, která byla v rámci rodinného práva první 

původní tvorbou československých zákonodárců. Jeho obsah byl však v zásadě podobný 

právní úpravě OZO. Nová úprava byla pouze poměrně detailnější a přinesla několik 

nových alternativ osvojení a několik dalších dílčích změn (např. sníţený důraz  

na bezdětnost osvojitele).
48

 Zákon reagoval především na potřebu vlastního 

československého zákonného zakotvení institutu osvojení s ohledem na neaktuálnost 

OZO a na vlivy občanských válek a první světové války. ZO zrušil příslušná ustanovení 

OZO o osvojení včetně ustanovení s osvojením souvisejících, tedy ustanovení  

§§ 179 – 185 a rovněţ ustanovení § 755 a poslední věty §756, vztahujících se 

k dědickému právu osvojenců a osvojitelů, a zároveň sjednotil úpravu institutu osvojení 

s platností pro celou Československou republiku, neboť rušil i nařízení vztahující se  

na osvojení platná na Slovenku a v Podkarpatské Rusi. § 13 ZO upravoval rovněţ 

platnost osvojovacích smluv uzavřených před účinností tohoto zákona, kdy smluv takto 

uzavřených na českém území se nová právní úprava nedotýkala, avšak smlouvy 

ujednané takto na Slovensku a v Podkarpatské Rusi musely být dodatečně potvrzeny 

příslušným ministerstvem.
49

  

Novější zákonná úprava institutu osvojení byla oproti úpravě OZO rozsáhlejší  

a lze ji povaţovat za pokrokovější a promyšlenější, uzpůsobenou tehdejší politické  

a sociální situaci v Československu, avšak zásadní myšlenka osvojení, spočívající 

v napodobení přirozeného poměru mezi rodiči a dětmi, zůstala zachována a ani 

v celkovém měřítku ZO ţádné výrazné změny v základech osvojení oproti OZO 

nepřinesl.
50

 Zákon byl za dobu své účinnosti několikrát novelizován, novely však 

nepřinesly ţádné výraznější změny v jeho úpravě, která tak zůstala v zásadě stejná aţ  

                                                           
47

 SVOBODA, E., 1921, op. cit., str. 71. 
48

 JANDOROVÁ, M., 25. 11. 2013, op. cit. 
49

 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, ve znění účinném k 1. 6. 1948. § 13. 
50

 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 894. 
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do jeho zrušení v roce 1950.
51 

ZO i nadále pracoval se dvěma alternativami osvojení, 

tedy osvojení osoby svéprávné a osvojení osoby nesvéprávné.
52

  

2.2.1. Podmínky osvojení svéprávné osoby v ZO 

Soukromoprávní podstata institutu osvojení zůstala v ZO zachována a osvojení 

tak i nadále vznikalo na základě osvojovací smlouvy. Nová úprava však přinesla změnu 

v podobě zakotvení zákonné podmínky následného schválení osvojovací smlouvy  

(i u zletilých osvojenců) příslušným soudem
53

.
54

 Tato zákonná podmínka soudního 

schválení byla projevem dosud neobvyklé snahy zákonodárce o poskytnutí řádné 

ochrany především nesvéprávným osvojencům, pravděpodobně zejména dětem, a také 

institutu manţelství a manţelským dětem osvojitele. Toto lze dovodit z ustanovení  

§ 8 odst. 3 ZO, které dává příslušnému soudu moţnost schválení osvojení odepřít, 

pokud by smlouva nebyla ku prospěchu nesvéprávného osvojence či pokud by osvojení 

mohlo vést k rozvratu osvojitelova manţelství.
55

  

Stranami osvojovací smlouvy byli stejně jako u předchozí úpravy osvojitel, tj. ten, 

kdo se má právním jednáním stát rodičem, a osvojenec, tj. ten, kdo se má stát 

osvojitelovým potomkem.
56

 Osvojitelem se mohla stát pouze fyzická osoba, alespoň 

                                                           
51

 ZO byl novelizován v roce 1947 zákonem č. 105/1947 Sb. z. a n. a poté v roce 1948 v souvislosti 

s přijetím zákona č. 41/1948 Sb., o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním 

postavení cizinců v oboru práva soukromého. V této práci vycházím ze znění účinného k 1. 6. 1948, tedy 

po druhé novele. První novelou bylo zrušeno původní ustanovení § 10 odst. 2 ZO: „Rozklad nebo stížnost 

(odvolání) proti tomuto vyřízení podati jest do čtrnácti dnů u první stolice. Rozklad jest pak předložiti 

sborovému soudu první stolice, pokud se týče poručenskému úřadu druhé stolice. Stížnost (odvolání) jde 

pak ke sborovému soudu druhé stolice případně k poručenskému úřadu třetí stolice, nevyhoví-li jí již jako 

rozkladu sborový soud první stolice nebo poručenský úřad druhé stolice.“ Druhá novela pak rušila 

ustanovení § 12 ZO: „Je-li při osvojení účasten cizinec, řídí se osvojení právním řádem státu, jehož 

příslušníkem jest osvojitel. Otázku, je-li nutno přivolení dítěte, jeho příbuzných a zástupců nebo jiného 

úřadu, jest rozhodnouti podle právního řádu státu, jehož příslušníkem jest osvojenec.“ (viz kapitola 2.2.4) 
52

 ZO zde vychází z právní úpravy zletilosti a jejího chápání ve vztahu ke svéprávnosti v OZO, pouze jiţ 

na rozdíl od OZO neuţívá při úpravy institutu osvojení pojmů zletilá a nezletilá osoba, jak tomu bylo 

v OZO, nýbrţ dělí osvojence na svéprávné a nesvéprávné (viz kapitola 2.1.1). 
53

 Tím byl dle § 9 ZO v případě svéprávného osvojence „okresní soud, u něhož má osvojitel své obecné 

sudiště ve sporných věcech“. Tím byl obecný soud osvojitele určený jeho bydlištěm, kdy se zjišťovalo 

jednak skutečné bydliště dané osoby, jednak její úmysl trvale se v něm zdrţovati. 
54

 SVOBODA, E. Rodinné právo československé. 2. vyd. Praha: Československý kompas, 1946. Str. 81. 
55

 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 8 odst. 3. 
56

 § 1 odst. 1 ZO sice výslovně stanovil, ţe k osvojení dochází i nadále prostřednictvím adopční smlouvy, 

opomněl však oproti dřívější právní úpravě jakkoli explicitně zmínit, kdo jsou stranami této smlouvy. 

Můţeme však implicitně dovodit, ţe jsou jimi opět osvojenec a osvojitel (Sedláček in ROUČEK, F., 

SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 896). 
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částečně způsobilá k právním činům
57

, starší 40 let, alespoň o osmnáct let starší neţ 

osvojenec. Osvojitel dále do okamţiku, neţ osvojovací smlouva nabyla účinnosti, 

nesměl mít vlastní děti manţelské nebo jim na roveň postavené (legitimované, 

osvojené). Byla-li osvojitelkou ţena, pak nesměla mít děti ţádné, tedy ani nemanţelské. 

Rovněţ podle § 1 odst. 3 ZO platilo, ţe mezi osvojitelem a osvojencem nesmí být 

poměr manţelský, sourozenecký ani příbuzenský v pokolení přímém.
58

 Poměrně 

zvláštní je, ţe tato podmínka jiţ v pozdějších úpravách osvojení nebyla aţ do 

současnosti výslovně uvedena. 

Z výše uvedených podmínek však ZO obsahoval několik výjimek. Zaprvé  

v § 1 odst. 3 nově umoţnoval, aby muţ osvojil své nemanţelské dítě, a dokonce pak 

v tomto směru upustil od jakékoli překáţky v podobě věku osvojitele, věkového rozdílu 

mezi osvojitelem a osvojencem či toho, zda má osvojitel jiţ manţelské či legitimované 

děti. Zadruhé pak pro případ, ţe by osvojitel (a stejně tak i osvojenec) byl ve svazku 

manţelském, vyţadovalo se dle § 1 odst. 4 ZO vţdy svolení druhého manţela
59

.
60

  

§ 1 odst. 5 ZO dále výslovně stanovil, ţe jako společné dítě mohou někoho osvojit 

pouze manţelé, a to jak simultánně (společně v rámci jedné osvojenecké smlouvy), tak 

sukcesivně (postupně).
61

 Poslední významná podmínka obsaţená v § 1 odst. 5 ZO se 

týkala otázky, zda lze osvojit více osob současně. Zákon v tomto ohledu nově stanovil, 

ţe více osob můţe být současně osvojeno pouze za podmínky, ţe mezi nimi není poměr, 

který by se příčil poměru sourozeneckému (tedy ţe nejde o manţele, příbuzné v řadě 

přímé atd.).
62

 

 Následující ustanovení, tedy ustanovení § 2 ZO, se věnuje svolení třetích osob, 

potřebnému k platnému uzavření osvojovací smlouvy. Těmi rozumíme rodiče osvojence 

                                                           
57

 E. Svoboda k tomuto dodává, ţe alespoň částečná způsobilost k právním činům je nutná, „neboť 

osvojení je ryze osobní právo, při jehož uplatnění nemůže býti vůle jednající osoby nahrazena vůlí cizí“ 

(SVOBODA, E., 1946, op. cit., str. 79). 
58

 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 1. 
59

 Jiţ před účinností ZO dovodil NS ČSR, ţe se tato zákonná povinnost nevztahuje na manţelství, které 

jiţ bylo soudně rozloučeno (rozhodnutí NS ČSR sp. zn. R I 85/25, op.cit.). NS ČSR k tomuto následně 

v rozhodnutí ze dne 21. 4. 1937, Váţný 16152, sp. zn. R IV 148/37 dovodil, ţe však svolení druhého 

manţela je vţdy zapotřebí i pokud spolu manţelé jiţ neţijí, nebylo-li manţelství rozvedeno. 
60

 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 1. 
61

 DVOŘÁK, J., MALÝ K. a kol. 2011, op. cit., str. 471. 
62

 Judikatura zde dovozuje nepřípustnost osvojení vlastních vnuků (Sbírka rozhodnutí Glaser- Unger neue 

Folge, rozhodnutí č. 3383 in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 895). 
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a příslušný soud.
63

 U svéprávného osvojence je dle ZO nově za potřebí schválení 

osvojení zásadně oběma jeho rodiči, přičemţ v případě názorového rozporu mezi rodiči 

je rozhodující vůle otce osvojence. Zákonodárce tímto s ohledem na – pro tehdejší dobu 

typické – výsostné postavení otce v rámci rodiny podstatně vybočil z mezí zákonné 

úpravy tzv. společných práv a povinností rodičů (§ 139 a násl. OZO), neboť ta 

předpokládá rovné postavení rodičů v oblasti jejich rodičovských práv a rovněţ 

kolektivní projev vůle v těchto věcech.
64

 Je-li pak naţivu pouze jeden z rodičů, je 

pochopitelně rozhodující jeho mínění, a to i pokud se jedná o matku.
65

 Zákon v tomto 

ohledu výslovně zakazuje udělení svolení prostřednictvím plnomocníka a pro případ, ţe 

by byl některý z ţijících rodičů úplně zbaven svéprávnosti nebo trvale neznámého 

pobytu, uvádí, ţe můţe být jeho svolení nahrazeno svolením zákonného zástupce či 

soudu. § 2 odst. 3 ZO pak zachoval zákonnou ochranu před neoprávněným odepřením 

svolení ze strany rodičů, kdy tento můţe být nahrazen svolením soudním  

(u svéprávného osvojence se bude jednat o stejný soud, který je příslušný ke schválení 

adopční smlouvy).
66

 J. Sedláček k této nové povinnosti schválení smlouvy oběma rodiči 

dodává: „Svolení rodičů k adopci je výkonem rodičovského práva, které přísluší nad 

dětmi vůbec, bez rozdílu, zda jsou nesvéprávné či svéprávné. Toto právo rodičů je úplně 

samostatné a zůstává zachováno i tehdy, když rodičovská moc z jakéhokoli důvodu 

zanikla, na příklad zletilostí, odnětím soudním, zbavením moci otcovské.“
67

 Zde vidím 

jako nezbytné upozornit na fakt, ţe současná právní úprava v případě osvojení zletilého, 

který je plně svéprávný, souhlas rodičů osvojence explicitně nevyţaduje, pomýšlí však 

na důleţitost rodičovských práv, kdyţ obsahuje ustanovení, podle nějţ „[z]letilého nelze 

osvojit, jestliže by to bylo v rozporu s odůvodněným zájmem jeho pokrevních rodičů.“
68

 

Současná zákonná úprava této problematiky vychází z modernějšího přístupu 

k rozumové a volní vyspělosti zletilé svéprávné fyzické osoby a její schopnosti 

samostatně rozhodovat o svých právech a povinnostech i o svém statusovém postavení  

i z částečně odlišného pojetí institutu osvojení zletilého. 

                                                           
63

 Mezi stranami nabývala osvojenecká smlouva účinnosti jiţ soukromými projevy zúčastněných, tedy 

osvojitele, osvojence a jeho rodičů. Navenek vůči třetím osobám a státu se stávala účinnou aţ  

po schválení příslušným soudem dle § 8 odst. 3 ZO. 
64

 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský, op. cit. § 139 an. 
65

 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 896. 
66

 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 2. 
67

 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 896. 
68

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, § 847 odst. 2. 



18 

 

Při rozboru právní úpravy osvojení zletilé osoby nelze opomenout situaci, kdy by 

zletilý osvojenec nebyl svéprávný. Pak bychom v reţimu ZO postupovali dle ustanovení 

o osvojení nesvéprávné osoby, tedy shodně jako při osvojování dítěte, nedospělce  

či nezletilce, a k platnosti osvojovací smlouvy by bylo dle ustanovení § 2 odst. 1 ZO 

zapotřebí svolení osvojencových rodičů, příp. zákonného zástupce, a soudu. V tomto 

případě by se dle § 10 ZO jednalo o příslušný opatrovnický soud osvojence.
69

  

Poslední významnou podmínku zřízení osvojovací smlouvy a zároveň podmínku 

zcela novou zavedlo ustanovení § 8 odst. 1 ZO. Tímto ustanovením byla nově 

vyţadována konkrétní forma smlouvy o osvojení, která byla podmínkou její účinnosti. 

Osvojovací smlouva musela mít dle tohoto ustanovení formu veřejné listiny nebo 

takové soukromé listiny, na níţ jsou podpisy stran ověřeny soudně nebo (veřejným) 

notářem, případně u zletilého nesvéprávného osvojence, kde je k účinnosti smlouvy 

vyţadováno schválení opatrovnického soudu či úřadu, mohla být smlouva sepsána 

zápisem u tohoto soudu či úřadu. Stejnou formu pak zákon vyţadoval pro všechna 

případná zákonem poţadovaná svolení účastníků.
70

  

2.2.2. Právní účinky osvojení podle ZO 

Obsah osvojovací smlouvy musel předně upravovat osvojencovo příjmení  

po osvojení, přičemţ při úpravě příjmení musely být dodrţeny zákonem stanovené 

podmínky. Úprava jména osvojence po osvojení v zásadě vycházela z předchozí právní 

úpravy v OZO. § 3 ZO k této problematice kogentně stanovil, ţe osvojenec obdrţí  

po osvojení příjmení osvojitelovo, případně rodové příjmení osvojitelky. Pokud je 

osvojitelka provdána, pak můţe osvojenec obdrţet její manţelské příjmení, souhlasí-li 

s tím osvojitelčin manţel. Způsob uţití nového příjmení pak byl přesně stanoven  

pro osvojované vdané ţeny – ty musely k příjmení získanému osvojením připojit své 

manţelské příjmení
71

, u ostatních osvojenců mohla být konkrétní podoba jména  

                                                           
69

 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 2 a § 10. 
70

 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 8 odst. 1. 
71

 Judikatura zde dovodila, ţe i pokud byla osvojena vdova, musela rovněţ k nově získanému příjmení 

připojit jméno svého zemřelého manţela. (Sbírka rozhodnutí Glaser- Unger neue Folge, rozhodnutí č. 

2799 in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 898). 
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ve vztahu k původnímu upravena v osvojovací smlouvě. Obecně však platilo, ţe jméno 

získané osvojením muselo vţdy stát na prvním místě.
72

  

Zásadním účinkem osvojení bylo samozřejmě vytvoření právního poměru mezi 

osvojitelem a osvojencem, který je shodný s poměrem mezi rodiči a manţelskými 

dětmi. To znamená, ţe v důsledku osvojení přecházela na osvojitele rodičovská moc,  

u nezletilého osvojence pak přecházela dle § 4 odst. 2 ZO na osvojitele i moc otcovská, 

a to byl-li osvojitelem sám muţ anebo v případě osvojitelů-manţelů na manţela. 

Osvojovala-li sama ţena, zůstávala moc otcovská v původní rodině. Osvojenec  

a případně i jeho potomci nabývali proti osvojiteli majetkových práv jako manţelské 

děti osvojitele. Rodinný poměr však vznikal opět výhradně k osobě osvojitele,  

mezi osvojencem a rodinou osvojitele se ţádný osobní ani majetkový vztah nezakládal. 

S ohledem na § 4 odst. 4 ZO pak lze opět určit, ţe se jednalo o tzv. osvojení neúplné, 

neboť osvojenec a jeho potomci zároveň nikdy nepozbývali práv ve své původní 

rodině.
73

 Vlastní rodiče osvojence však pozbývali rodičovskou (či otcovskou) moc do té 

míry, do jaké přecházela na osvojitele.
74

 S ohledem na podrobnější úpravu ZO se 

v tomto zákoně poprvé objevila rovněţ zmínka o důsledku osvojení pro případné 

potomky osvojence, přičemţ dle ustanovení § 4 odst. 1 ZO mělo osvojení tytéţ účinky 

jako pro osvojence pouze pro ty jeho potomky, kteří se narodili aţ po osvojení. Shodně 

se současnou právní úpravou pak ZO stanovil, ţe ve vztahu k potomkům, kteří zde byli 

jiţ před uzavřením osvojovací smlouvy, bude vznikat obdobný poměr, pouze pokud 

k tomu sami dají souhlas, příp. pokud za ně dá souhlas opatrovník, jsou-li omezeni  

na svéprávnosti.
75

  

V důsledku vzniku příbuzenského poměru mezi osvojitelem a osvojencem je 

nezbytné zařadit mezi účinky osvojení rovněţ změny v oblasti nároku na výţivné  

mezi osvojitelem a osvojencem. I zletilý osvojenec má proti osvojiteli zákonný nárok  

na výţivu dle obecného ustanovení § 139 OZO, není-li tento vyloučen osvojovací 

smlouvou, a to do té doby, dokud se nemůţe vyţivovat sám, jak praví ustanovení  
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 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 3. 
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 Ibid., § 4. 
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 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 899. 
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 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 4. 
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§ 141 OZO.
76

 S ohledem na důleţitost zajištění řádné výţivy potomkům, kteří nejsou 

schopni sami se o sebe postarat, uváděl ZO v rámci úpravy práv osvojenců v § 4 odst. 4 

rovněţ ochranné ustanovení, podle nějţ mohli osvojenec a jeho potomci uplatnit nárok 

na výţivu ve své vlastní rodině, pokud osvojitel nebyl sám schopen jim slušnou výţivu 

poskytnout, nebo pokud k tomu na základě sjednané osvojovací smlouvy nebyl 

povinen.
77

 Bez zajímavosti nezůstává také ustanovení § 6 ZO, které zásadně vylučuje 

vznik jakéhokoli nároku na výţivu nebo jiných majetkoprávních nároků vůči osvojenci 

a jeho potomkům ze strany osvojitele
78

.
79

 

Neopomenutelné stopy zanechalo osvojení samozřejmě také v oblasti dědického 

práva, a to zejména s ohledem na tehdejší, výše několikráte zmiňované chápání osvojení 

jako majetkového institutu směřujícího především k zajištění dědice bezdětným 

osobám. Samotný ZO podmínky dědění v rámci poměru vzniklého osvojením 

neupravoval a navíc prostřednictvím závěrečného ustanovení § 13 odst. 1 zrušil platnost 

ustanovení § 755 OZO, upravujícího zákonné dědické právo osvojenců.
80

 Při snaze 

definovat zákonnou úpravu dědického práva osvojenců za účinnosti ZO proto musíme 

vycházet z ustanovení jeho § 4 odst. 1, podle nějţ osvojenec a jeho potomci později 

narození (nebo ti dříve narození, kteří s osvojením vyslovili souhlas) nabývají proti 

osvojiteli všech majetkoprávních nároků jako manţelské děti.
81

 Z tohoto ustanovení lze 

dovodit, ţe co do zákonného dědického práva osvojenců a jejich potomků se musíme 

pohybovat v reţimu zákonného dědického práva manţelských dětí zůstavitele jako 

zákonných dědiců v první dědické třídě, upraveného obecně v ustanovení § 730 a násl. 

OZO.
82

 Oproti tomu ohledně dědického práva osvojitele po osvojenci zůstalo 
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 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský, op. cit., § 139 a § 141. 
77

 K tomuto závěru došel i NS ČSR ve svém rozhodnutí ze dne 21. 4. 1933, Váţný 12538, sp. zn. Rv II 

725/31. Nad to uvedl NS ČSR v rozhodnutí ze dne 22. 2. 1930, Váţný 9683, sp. zn. R II 44/30, ţe 

povinnost platit výţivné dítěti se vztahuje i na nemanţelského otce, pokud mu byla tato povinnost  

před osvojením soudně stanovena. 
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 Toto opatření mělo zabránit vykořisťování osvojence a osvojování z důvodu snahy o získání jeho 

majetku. Ustanovení vychází z dob, kdy na českém území existovalo šlechtictví a zchudlí šlechtici si 

opatřovali majetek tím, ţe si nechávali zaplatit od osvojence za jeho osvojení, a on tak získal nárok  

na jejich šlechtický titul a výsady. Účel tohoto ustanovení postupně ztrácel na významu, přesto bylo 

s ohledem na dispozitivní povahu ustanovení vţdy potřeba, aby soud při schvalování osvojovací smlouvy 

dohlédl, zda z něj není ve smlouvě vybočeno na újmu osvojence (Sedláček in ROUČEK, F., 

SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 901 – 902). 
79

 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 4 a § 6. 
80

 Ibid., § 13. 
81

 Ibid., § 4 odst. 1. 
82

 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský, op. cit., § 730 an. 
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zachováno ustanovení § 756 OZO, které odpovídalo novému ustanovení § 6 ZO, kdy 

podle těchto ustanovení osvojitel, stejně jako tomu bylo u vlastních rodičů, nenabýval 

ţádného zákonného dědického nároku k pozůstalosti osvojence, stejně jako ani ţádných 

jiných majetkoprávních nároků po osvojenci.
83

  

V poslední řadě je třeba uvést, ţe osvojenecký zákon poskytoval ochranu rovněţ 

třetím osobám, jejichţ práva nesměla být dle ustanovení § 5 ZO zkrácena, aniţ by 

k tomu daly svůj souhlas.
84

 J. Sedláček k tomuto souhlasu dovozuje, ţe u něj bude 

vyţadována stejná forma dle § 8 ZO jako u svolení účastníků osvojení a samotné 

osvojovací smlouvy.
85

 

2.2.3. Možnost zrušení právního poměru z osvojení 

Osvojení bylo moţné zrušit jak dvoustranně, tedy stejně jako u vzniku osvojení 

smluvně, tak jednostranně prostřednictvím ţaloby u příslušného soudu. Zrušením 

osvojení došlo dle ustanovení § 7 odst. 3 ZO k zániku všech jeho účinků do budoucna,  

a to zejména pokud jde o přechod rodičovské moci a tedy i výţivy na osvojitele  

a o nové jméno osvojencovo. Po zrušení osvojení obdrţel osvojenec zpět své původní 

příjmení a navrátil se plně zpět do právních vztahů se svojí původní rodinou.
86

 

Základním způsobem zrušení osvojení bylo uzavření nové dohody, jejímiţ 

stranami byli všichni účastníci osvojovacího smluvního poměru kromě třetích osob 

(rodičů osvojence, manţela atd.).
87

 Jmenovitě tedy smlouvu uzavíral osvojitel  

nebo manţelé, kteří osvojovali společně, a na straně druhé osvojenec a jeho potomci, 

pokud se osvojením dostali do filiačního poměru k osvojiteli. J. Sedláček k tomuto 

doplňuje, ţe „[p]otomci osvojencovi, kteří se narodili v době osvojení závisejí svým 

osudem úplně na vůli osvojencově.“
88

 Tento názor byl však později vyvrácen 

judikaturou, kdy NS ČSR v této věci konstatoval: „Osvojencovi potomci, narození  

po ujednání smlouvy o osvojení, jsou účastníky řízení o zrušení právního poměru 

založeného osvojením a nutno k jejich zastupování, jsou-li nesvéprávní, podle § 271 
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 Ibid., § 756; Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 6. 
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 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 5. 
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 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 901. 
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 Ibid., § 7 odst. 1. 
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 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 903. 
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obč. zák. ustanoviti v řízení tom opatrovníka.“
89

 Dohodou o zrušení osvojení bylo 

moţné zrušit právní poměr zaloţený osvojením i jen částečně mezi jedním z osvojitelů  

a jediným účastníkem (např. pouze mezi osvojencem a jen jedním z manţelů, kteří jej 

osvojili).
90

 Pro stanovení formy dohody o zrušení osvojení se opět uţije ustanovení  

§ 8 ZO, upravující poţadovanou formu příslušné osvojovací smlouvy.
91

  

Novinkou, kterou přinesl zákon o osvojení, byla moţnost jednostranného zrušení 

osvojení soudem na základě ţaloby všech nebo jen některého z účastníků, pokud měl 

odůvodněný zájem na zrušení osvojeneckého poměru. Z ustanovení § 7 odst. 2 ZO  

ve spojení s odst. 4 téhoţ ustanovení lze dovodit, ţe ţalobu mohl podat kterýkoli 

z účastníků, nebo kolektivně celá jedna smluvní strana původní osvojovací smlouvy 

proti všem ostatním účastníkům osvojovací smlouvy, proti druhé smluvní straně,  

nebo proti jedinému účastníkovi druhé strany.
92

 I judikatura k aktivní legitimaci podat 

ţalobu na zrušení osvojení dovodila, ţe zrušení se mohou domáhat pouze strany, které 

smlouvu o osvojení uzavřely, neboť právo domáhat se zrušení osvojení je jedním 

z nejosobnějších práv smluvních stran. Jiné osoby, které by v případě neexistence 

osvojeneckého poměru měly zákonné dědické právo po osvojiteli, se mohou ţalobou 

domáhat pouze soudního výroku, ţe původní osvojovací smlouva je pro nedostatek 

zákonných náleţitostí neúčinná, nikoli zrušení osvojení jako takového.
93

 Zásadní 

zákonnou podmínkou podání ţaloby na zrušení osvojení byla pouze existence  

tzv. závaţných důvodů, a to dle § 7 odst. 2 ZO zejména takových, které by činily 

případného dědice nehodným dědit nebo které by stačily k vydědění
94

.
95

 Jiné důvody se 

mohly stát závaţným důvodem pro zrušení osvojení pouze na základě uváţení 

příslušného soudu, přičemţ zásadním kritériem pro posouzení závaţnosti bylo vţdy 

blaho osvojence a rovněţ zájem osvojencovi rodiny (např. udrţení rodinného jména).
96

 

Příslušným soudem k projednání ţaloby o zrušení osvojení byl patrně tentýţ soud, který 

byl dle § 9 ZO příslušný ke schválení osvojovací smlouvy, tedy u svéprávného 
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 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 21. 10. 1937, Váţný 16411, sp. zn. R I 989/37. 
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 SVOBODA, E., 1946, op. cit., str. 83. 
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 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 8 odst. 1. 
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 Ibid., § 7.; Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., 1935, op. cit., str. 904. 
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 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 31. 3. 1938, Váţný 16895, sp. zn. R III 876/37. 
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způsobem, překaţení prohlášení nebo změny poslední vůle a potlačení posledního pořízení.  
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 Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení, op. cit., § 7 odst. 2. 
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23 

 

osvojence okresní soud, u něhoţ má osvojitel obecné sudiště ve sporných věcech. 

Zákon ani související literatura či judikatura však toto nepotvrzují ani se této 

problematice nevěnují. 

2.2.4. Osvojení s přeshraničním prvkem v ZO 

Významným posunem oproti předchozí právní úpravě osvojení byl projev 

mezinárodního práva soukromého v zákoně o osvojení, a to v podobě zákonného 

zakotvení úpravy osvojení, jehoţ se účastní cizinec. Tato problematika byla v ZO 

zpracována v rámci ustanovení § 12 a byla součástí ZO od počátku jeho účinnosti  

aţ do 31. května 1948, kdy bylo příslušné ustanovení zrušeno v souvislosti s přijetím 

zákona č. 41/1948 Sb., o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním 

postavení cizinců v oboru práva soukromého, účinného od 1. ledna 1950 (dále také jako 

„ZMPS 1948“). 

Ustanovení § 12 ZO určovalo právo rozhodné pro úpravu osvojení v situacích, 

kdy osvojitelem či osvojencem byl cizí státní příslušník. Co do platnosti a obsahu 

smlouvy o osvojení rozhodovalo dle tohoto ustanovení domovské právo osvojitele. 

Naproti tomu co do nutnosti schvalovacího projevu osvojence rozhodovalo domovské 

právo osvojencovo. To bylo rozhodné také pro poţadavek přivolení příbuzných  

či zákonných zástupců osvojence k osvojení. V případě, kdy byl náš státní příslušník 

osvojován v cizím státě, mělo toto osvojení na našem území platnost pouze tehdy, 

pokud projev osvojence odpovídal naší právní úpravě osvojení.
97

 

3. Vyčlenění institutu osvojení zletilého z právní úpravy  

mezi lety 1950 a 2013 

Konec druhé světové války znamenal pro československý právní řád konec jedné 

právní éry. Téměř všechny existující zákony, z velké části přejaté z rakousko-uherského 

práva, byly zrušeny – mezi nimi i zákon o osvojení. Poválečný vývoj Československa 

vyvrcholil únorovým převratem roku 1948, finální směr nové právní vlny byl pak 

vzápětí určen novým ústavním zákonem č. 150/1948 Sb., všeobecně známým jako 

„únorová Ústava“ či „Ústava 9. května“ (dále také jako „Ústava 1948“). Zanedlouho  
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po jejím přijetí byla vyhlášena tzv. právnická dvouletka mezi červencem 1948 a zářím 

1950, kdy měly být vypracovány návrhy nových právních předpisů, jednotných pro celé 

území tehdejšího Československa, přičemţ základní snahou bylo nové zákony  

tzv. zlidovět. Meze poválečnému právu vytyčovala především Ústava 1948. Pokud jde  

o rodinné právo, kladla zejména důraz na zrovnoprávnění ţen a muţů ve vztazích 

rodinného práva, na základě čehoţ došlo k odstranění římskoprávního pojmu „otcovská 

moc“ a novému definování moci rodičovské
98

, na zrovnoprávnění manţelských  

a nemanţelských dětí a v neposlední řadě zcela nově také na hluboký zájem o dítě, jeho 

ochranu, péči o něj a řádnou výchovu a výţivu ze strany rodičů. Tyto zásady se 

nesporně promítly i do později přijatého zákona o právu rodinném, a tím i do zákonných 

pravidel pro osvojení.
99

   

3.1. Přijetí středního zákoníku občanského a zákona o právu 

rodinném 

V rámci rozboru právní úpravy rodinného práva nelze nezmínit přijetí zcela 

nového kodexu práva občanského, ze kterého bylo rodinné právo oproti předchozí 

úpravě vyčleněno. Tím se stal k 1. lednu 1951 zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

(dále také jako „SOZ“), často označovaný jako tzv. střední zákoník občanský, neboť 

s ohledem na poměrně krátké období své účinnosti v podstatě pouze vyplňoval právní 

„mezeru“ mezi rozsáhlým obdobím účinnosti OZO, resp. ABGB, a několika dekádami 

účinnosti občanského zákoníku z roku 1964. Přijetím SOZ došlo ke zrušení obecného 

zákoníku občanského, vyjma několika jeho ustanovení, a také velké většiny 

dosavadních právních předpisů upravujících jednotlivá dílčí odvětví a instituty 

soukromého práva.
100

 

3.1.1. Rodinné právo poprvé jako samostatné právní odvětví 

Jako jeden z prvních významnějších zákonů vytvořených v rámci právnické 

dvouletky, tedy ještě před přijetím SOZ, byl však jiţ 7. prosince 1949 schválen zákon  

č. 265/1949 Sb., o právu rodinném (dále také jako „ZPR“), účinný k 1. lednu 1950. 
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Tento kodex rodinného práva byl vytvořen po vzoru práva sovětského s přihlédnutím 

k zásadám vymezeným Ústavou 1948 a vnesl do československého právního řádu 

několik zásadních změn.
101

 Především se jednalo o první československý kodex 

rodinného práva, neboť prostřednictvím ZPR došlo k vyčlenění právní úpravy 

rodinného práva z práva občanského, a tím k vytvoření nového samostatného právního 

odvětví. Toto oddělení rodinného práva představovalo jeden z nejhlubších projevů 

socialistické ideologie v československém právu vedený snahou státu ovlivňovat 

rodinné vztahy prostřednictvím jednoho samostatného právního konstruktu.
102

 Základní 

snahou zákonodárců bylo také vytvořit jednotnou úpravu rodinného práva pro celé 

československé území, zaloţenou na lidově demokratických principech. Z formálního 

hlediska se ZPR odlišoval od dosavadních zákonů svým uspořádáním – byl uvozen 

samostatnou preambulí shrnující jeho základní zásady a účel a dále rozdělen do tří 

tematicky uspořádaných hlav. Pro účely této práce je důleţitá zejména hlava druhá, 

která pojednávala o poměru mezi rodiči a dětmi a také o náhradní péči o děti. V rámci 

této hlavy bylo zakotveno několik významných změn, které zásadně ovlivňovaly do té 

doby existující aspekty osvojení. 

3.1.2. Pojetí osvojení v zákoně o právu rodinném 

Druhá hlava ZPR byla mimo výše uvedené rovněţ zdrojem zcela nové právní 

úpravy osvojení, která byla taktéţ ovlivněna socialistickou ideologií. Tento koncepční 

zlom týkající se osvojení také plynul z nově upřednostňovaného aspektu zájmu 

nezletilých dětí. Osvojení tak bylo poprvé chápáno především jako institut náhradní 

rodinné péče, která má plně nahrazovat pokrevní vztah rodiče s dítětem.
103

 Z tohoto 

důvodu došlo k vyloučení institutu osvojení zletilého z právního řádu, a československé 

právo se tak nadále koncentrovalo pouze na přijetí cizího nezletilého dítěte za vlastní.
104
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Nejvýznamnějším předpokladem stanoveným v § 64 ZPR bylo, ţe nezletilce lze osvojit, 

jen je-li mu to ku prospěchu.
105

  

Pod vlivem snahy o dosaţení kontroly státu nad rodinným ţivotem došlo 

k opuštění smluvního principu osvojení, které tak nadále ztratilo svůj majetkoprávní, 

ryze soukromoprávní charakter
106

, a pro úspěšné osvojení byl nadále nově vyţadován 

soudní výrok příslušného soudu iniciovaný návrhem osvojitele.
107

 Podmínky osvojení 

známé z předešlého osvojovacího zákona byly prostřednictvím ZPR značně limitovány. 

Příslušný soud byl při rozhodování o osvojení povinen zkoumat téměř výhradně pouze 

potenciální prospěch dítěte z osvojení.
108

 Obdobný důraz byl kladen na nezletilost 

osvojence, neboť pouze nezletilé (a tedy nesvéprávné) děti byly zákonodárcem 

povaţovány za osoby, kterým je potřeba s ohledem na jejich nízký věk zajistit chybějící 

rodinné prostředí.
109

 Další podmínky vyţadované zákonem o osvojení, tedy konkrétně 

zákonné určení minimálního věku osvojitele a limitace osvojitele v podobě zákonem 

vyţadované bezdětnosti, byly nadále odstraněny. Z hlediska věku osvojence a osvojitele 

byl mezi nimi ustanovením § 64 odst. 2 ZPR vyţadován pouze přiměřený věkový 

rozdíl.
110

 Posouzení této přiměřenosti bylo vţdy úkolem příslušného soudu. Následkem 

všech těchto změn došlo ke značnému rozšíření dostupnosti osvojení, které se tak stalo 

frekventovaným právním institutem jiţ v počátcích účinnosti nové právní úpravy.
111

   

Významnou novinkou bylo v neposlední řadě uzákonění zániku práv osvojence 

vůči jeho biologické rodině po osvojení, tedy zániku rodičovské moci osvojencových 
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rodičů a dokonce i zákazu rodičů osvojence stýkat se s osvojencem po osvojení. 

Dochovalo se pouze ustanovení o vyţivovací povinnosti vůči osvojenci, která trvala 

v původní rodině do té míry, do jaké jí nebyl schopen dostát osvojitel.
112

 Stále se tudíţ 

jednalo o osvojení neúplné. Ostatní podmínky osvojení zůstaly zachovány v podobě 

obdobné úpravě v ZO. Poměr vzniklý osvojením bylo rovněţ moţné zrušit, a to buď  

na návrh osvojence z důleţitých důvodů příslušným soudem, nebo v případě dosaţení 

zletilosti osvojence také dohodou mezi osvojitelem a osvojencem ve formě soudního 

zápisu.
113

  

Osvojení s mezinárodním prvkem bylo od roku 1950 upraveno v samostatném 

ZMPS 1948, konkrétně v § 29 aţ 31. Oproti předchozí úpravě této problematiky 

obsaţené přímo v ZO se nově i mezinárodní osvojení týkalo pouze nezletilých dětí. 

Podmínky ohledně pravomoci a rozhodného práva zůstaly stejné jako v ZO.
114

 

3.1.3. Novelizace zákona o právu rodinném 

ZPR byl za dobu své účinnosti třikrát významně novelizován. První novelizace 

učiněná prostřednictvím zákonného opatření předsednictva Národního shromáţdění  

č. 61/1955 Sb. zasahovala pouze do ustanovení o rozvodu manţelství.  

Pro tuto práci je ovšem podstatnější druhá novela v podobě zákona č. 15/1958 Sb., 

o změně předpisů o osvojení, účinného k 29. květnu 1958 (dále také jako „novela 

ZPR“). Nesporně nejvýznamnější změnou, kterou novela ZPR do oblasti tehdejší právní 

úpravy přinesla a která vedla ke zlomu v moţné intenzitě následků osvojení, bylo 

zavedení tzv. nezrušitelného osvojení.
115

 Tento do té doby neznámý a nemyslitelný druh 

osvojení, označovaný někdy také jako tzv. osvojení druhého stupně, se vyznačuje tím, 

ţe jsou při něm osvojitel či osvojitelé zapsáni do matriky na místo rodičů osvojence. 

Takové osvojení není moţné zrušit, neboť jeho účastníci vstupují právně i fakticky  

do takového poměru, který je totoţný s poměrem vzniklým narozením dítěte 

biologickým rodičům. S tímto druhem osvojení rovněţ absolutně zaniká vyţivovací 
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povinnost vůči osvojenci v původní rodině.
116

 Vedle nezrušitelného osvojení se 

prostřednictvím novely ZPR podařilo rovněţ prolomit do té doby neopomenutelnou 

zásadu, ţe s osvojením musí vyslovit souhlas rodiče osvojence, a to za pomoci několika 

konkrétně vymezených zákonných důvodů.
117

  

Poslední změny v ZPR přinesl třetí novelizační zákon č. 46/1959 Sb., o změně 

pravomoci soudů a doplnění některých ustanovení z oboru soudnictví a státních 

notářství, účinný k 1. září 1959. Tímto zákonem došlo jednak ke sloučení 

opatrovnického řízení s řízením o rozvodu manţelství, jednak k delegaci soudní 

pravomoci v některých otázkách na národní výbory.
118

  

3.1.4. Nové pojetí zletilosti a jiné důležité novinky po roce 1950 

S ohledem na téma zletilosti, s nímţ v této práci opakovaně argumentuji, je 

důleţité uvést, ţe v rámci právnické dvouletky byl pro oblast soukromého práva 

bezprostředně po ZPR přijat rovněţ zákon č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách  

v některých občanských věcech právních (dále také jako „ZNOVP“), který přinesl 

několik zásadních obecných změn do oblasti hmotného i procesního občanského, 

potaţmo rodinného práva.
119

 Pro účely této práce je vhodné vyzdvihnout zejména 

zásadní novinku v podobě sníţení zákonné věkové hranice pro dosaţení zletilosti. 

Oproti právní úpravě do roku 1950 došlo totiţ ke sníţení hranice zletilosti na osmnáct 

let věku, čímţ se hranice dostala poprvé v československých dějinách tam, kde ji známe 

nyní. Mimo tuto hranici bylo pak zletilosti moţné dosáhnout rovněţ uzavřením 

manţelství.
120

 

Významným ustanovením tohoto zákona bylo rovněţ ustanovení § 5, které 

upravovalo zákonné dědické právo osvojenců vůči osvojiteli a jeho rodině a vůči 
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osvojencově rodině původní. Podle tohoto ustanovení dědili osvojenec a jeho potomci  

a osvojitel a jeho příbuzní navzájem podle dědických skupin jako příbuzní. V původní 

rodině pak osvojenec a jeho příbuzní po sobě navzájem zásadně nedědili. Tyto dědické 

nároky však bylo moţné obnovit zrušením osvojení spolu s rodičovskou mocí  

nad osvojencem.
121

 

Výrazněji neţ do hmotněprávní úpravy osvojení však ZNOVP zasáhl do oblasti 

procesněprávní, neboť se hned v několika svých ustanoveních věnoval procesním 

postupům a podmínkám řízení o osvojení.
122

 Mimo jiné obsahoval také shodné 

ustanovení o příslušnosti soudu k rozhodnutí o osvojení, jaké bylo obsaţeno  

i v tehdejším občanském soudním řádu.
123

 Nutno podotknout, ţe s ohledem na tehdejší 

kladení důrazu na zájem dítěte při osvojení byla procesní pravidla stanovená pro toto 

řízení z velké části obdobná jako v současné právní úpravě.  

3.2. Významný posun v samostatnosti české soukromoprávní úpravy 

– éra OZ 1964 a zákona o rodině 

Po přijetí tzv. socialistické ústavy v roce 1960 muselo nutně dojít k nové 

rekodifikační vlně. Zpracování nových legislativních návrhů probíhalo opět především 

s ohledem na tehdejší princip tzv. srozumitelnosti zákona pracujícímu lidu. Pro oblast 

rodinného práva přinesla rekodifikace hned několik významných kodexů, vedle zákona 

č. 94/1963 Sb., o rodině (dále také jako „ZOR“), to byl také zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník (dále také jako „OZ 1964“), a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád (dále také jako „OSŘ“).
124

 Vývoj rodinného práva v tomto období české  

a československé právní historie nebyl natolik zlomový jako při dosavadních přelomech 

právních úprav, přesto však tlak způsobený především ekonomickými převraty vyvolal 

potřebu značných změn. I v důvodové zprávě k ZOR nalezneme prohlášení 

zákonodárce, podle nějţ „bylo třeba i právní úpravou vyjádřit změny, ke kterým došlo 
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ve vývoji, poslání i funkci rodiny a manželství, a napomoci tak dalšímu rozvoji 

společnosti budující socialismus a komunismus.“
125

 

3.2.1. Občanský zákoník z roku 1964 

S účinností k 1. dubnu 1964 byl přijat zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

jeden z nejvýznamnějších soukromoprávních předpisů v českých a československých 

právních dějinách. Tento kodex občanského práva se stal základem českého  

(i slovenského) soukromého hmotného práva a svůj post si udrţel aţ do roku 2013, kdy 

byl nahrazen novým občanským zákoníkem. Právo rodinné však bylo i nadále shodně 

s předchozím obdobím upraveno v samostatném kodexu mimo občanský zákoník, který 

slouţil pouze jako subsidiární právní předpis pro tuto problematiku. Tato idea 

samostatného právního odvětví rodinného práva zůstala v našem právu zachována aţ  

do přijetí aktuální právní úpravy. 

Zde bych ráda upozornila na právní úpravu zletilosti a svéprávnosti,  

resp. způsobilosti k právním úkonům podle terminologie tehdejší legislativy, která byla 

součástí OZ 1964. Občanský zákoník přejal úpravu známou ze zákona č. 266/1949 Sb.  

a zletilost i nadále spojoval s osmnáctým rokem věku. Zároveň na tuto věkovou hranici 

vázal nabytí plné způsobilosti k právním úkonům. Před dosaţením tohoto věku bylo 

moţné nabýt způsobilost k právním úkonům uzavřením manţelství. Rozdílem oproti 

současné právní úpravě bylo, ţe takto bylo moţné předčasně nabýt také zletilosti,  

a osoba se tak mohla stát právně zletilou ještě před dosaţením 18 let.
126

  

3.2.2. Rodinné právo a osvojení v zákoně o rodině v původním znění 

Jak samo úvodní ustanovení, resp. jakási preambule zákona o rodině pravila: 

„Vybudování socialismu v Československu se významným způsobem projevilo i v oblasti 

rodinného, manželského a osobního života občanů našeho státu. Společnost usiluje 

všemožně o to, aby morálka socialistické společnosti se stala základem všech vztahů 

v rodině, manželství a při výchově dětí.“
127

 Následující úvodní ustanovení ZOR, která 

byla spolu se zmíněnou preambulí součástí zákona aţ do jeho novelizace v roce 1998, 
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pak opět, stejně jak tomu bylo v ZPR, kladla důraz především na význam rodiny jako 

základu společnosti, odpovědnost rodičů za výchovu a rozvoj dětí, ale nově pak rovněţ 

na odpovědnost státu, společenských organizací, škol a jiných kulturních  

a zdravotnických zařízení v této oblasti.
128

 

Ustanovení ZOR upravující osvojení měla zejména sjednocující charakter. 

Osvojení bylo i nadále chápáno jako institut náhradní rodinné péče, a to navíc institut 

nejvhodnější a v praxi nejvyhledávanější.
129

 Změny, kterými osvojení oproti předchozí 

úpravě prošlo, měly proto především docílit jeho usnadnění, zpřístupnění a urychlení  

a s ohledem na nové psychologické a pedagogické poznatky směřovat „k modernizaci  

a zdokonalení adopčního systému, jakož i k jeho co neúplnějšímu praktickému 

rozvoji“.
130

 Vedle osvojení se ale i přesto nadále rozvíjely i jiné formy náhradní péče,  

a to především institut pěstounství a ústavní výchova v kolektivních výchovných 

zařízeních.
131

 

V rámci samotného osvojení došlo opět ke zpřesnění a podrobnější úpravě 

některých jeho podmínek. Předně byl definitivně přenesen zájem z osvojitele  

na osvojované dítě.
132

 ZOR shodně s předchozí právní úpravou umoţnoval pouze 

osvojení nezletilých dětí,
133

 institut osvojení zletilého zůstal s ohledem na tehdejší 

chápání osvojení po celou dobu jeho účinnosti z právní úpravy vyloučen.
134

 Shodně 

s úpravou v ZPR bylo taktéţ stanoveno, ţe mezi osvojitelem a osvojencem vzniká 

poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, tentokrát však ZOR rovněţ výslovně uváděl, ţe  

i mezi osvojencem a příbuzným osvojitele vzniká vţdy poměr příbuzenský.
135

 Tím 
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v podstatě došlo ke zrušení kategorie tzv. neúplného osvojení, při němţ osvojenec 

získává rodinné vazby pouze k osobě osvojitele. Zákon ale nadále, tentokrát dokonce 

výslovně rozlišoval osvojení zrušitelné, tedy tzv. osvojení prvního stupně či osvojení 

prosté, a osvojení nezrušitelné, tedy osvojení druhého stupně
136

.
137

 S ohledem na rychle 

stoupající počet nezrušitelných osvojení došlo nově k výslovnému začlenění termínu 

„nezrušitelné osvojení“ do terminologie ZOR a zároveň k vytvoření samostatného 

oddílu upravujícího speciální podmínky nezrušitelného osvojení.
138

 K prohloubení 

předchozí právní úpravy došlo rovněţ ve vztahu k zákonnému zakotvení kritéria 

prospěšnosti osvojení pro osvojence a tentokrát i pro společnost.
139

 Na tu bylo v ZOR 

apelováno dokonce ve dvou ustanoveních – ve vztahu k osobě osvojitele v § 64  

a k osobě osvojence v § 65. 

Pokud jde o konkrétní podmínky stanovené pro osvojitele, ZOR nově v § 64 

stanovil, ţe osvojiteli se mohou stát pouze občané, kteří způsobem svého ţivota 

zaručují, ţe osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti, a kteří jsou způsobilí 

k právním úkonům.
140

 Z hlediska věku osvojitele však zákon opět nestanovil ţádnou 

konkrétní podmínku vyjma přiměřeného věkového rozdílu mezi osvojitelem  

a osvojencem s ohledem na účel osvojení. Novinkou se stalo stanovení minimální 

věkové hranice jednoho roku u osvojence v případě nezrušitelného osvojení
141

, které 

vychází z dosavadní praxe, jeţ prokázala, ţe u dítěte do jednoho roku věku je obtíţné 

prokázat, zda je jeho zdravotní (především mentální) stav vhodný pro osvojení.
142

  

Do roku 1982 bylo osvojení v ZOR koncipováno tak, ţe v praxi osvojovali v podstatě 

pouze manţelé společně (simultánně či sukcesivně), případně manţel sám se souhlasem 
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druhého manţela.
143

 Osvojení jinou osobou zákon nezakazoval, přesto o něm nehovořil. 

Úprava v ZOR byla navíc rozšířena specificky pro nezrušitelné osvojení, pro něţ bylo 

v původním znění zákona stanoveno, ţe takto osvojit mohou explicitně jen manţelé, 

nebo jeden z manţelů, pokud ţije s některým z rodičů dítěte v manţelství.
144

 

Velmi výrazně zasáhl nový zákon také do úpravy osvojení, k němuţ není 

vyţadován souhlas rodiče jako zákonného zástupce dítěte. ZOR striktně vymezil dva 

případy, při nichţ není souhlasu rodičů potřeba. Předně to byla situace, kdy rodiče 

neprojevovali minimálně jeden rok o dítě tzv. opravdový zájem.
145

 Cílem zkrácení 

lhůty, jak ji znal ZPR, na jeden rok, bylo především urychlení procesu osvojení. Výklad 

nově uţitého pojmu „opravdový zájem“ (příp. a contrario kvalifikovaný nezájem) pak 

závisel především na posouzení příslušného soudu, který o osvojení rozhodoval. 

Z judikatury vyplývá, ţe bylo v kaţdém jednotlivém případě zapotřebí komplexně 

posoudit celkový postoj rodičů k dítěti, jejich poměry, důvody, proč se o dítě nestarají,  

i to, zda jim v péči o dítě nebrání nějaká váţná, objektivně omluvitelná překáţka.
146

 

Druhým zákonem předvídaným případem bylo tzv. blanketní osvojení, tedy situace, kdy 

rodiče dali přivolení k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům.
147

 V obou 

těchto případech však musel být souhlas rodičů nahrazen výslovným přivolením 

opatrovníka, kterým byly zpravidla okresní národní výbory.
148

 

Pro vývoj institutu osvojení obecně mělo zásadní význam ještě několik novinek, 

které přineslo původní znění ZOR. Nelze nezmínit zcela nový institut tzv. preadopční 

péče, upravený v § 69 ZOR. Zákon nově stanovil, ţe osvojenec musí být  

před rozhodnutím o osvojení nejméně tři měsíce v péči budoucího osvojitele na jeho 

náklad.
149

 Smyslem této zatímní péče bylo zjistit, zda lze důvodně předpokládat,  
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ţe „založené osvojení splní svůj individuální i společenský účel“.
150

 Novinkou se  

po přijetí ZOR staly rovněţ dvě nové povinnosti uloţené soudům při rozhodování  

o osvojení, a sice povinnost zjistit na základě lékařského vyšetření zdravotní stav 

osvojence a osvojitelů a to, zda není v rozporu s účelem osvojení, a následně  

o výsledcích svého zjištění informovat účastníky řízení o osvojení a poučit je o účelu  

a důsledcích osvojení.
151

 

Nové úpravy se dočkal i institut mezinárodního osvojení, který byl od roku 1964 

upraven v novém zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém 

a procesním, konkrétně v § 26. I tentokrát se úprava týkala po vzoru ZOR pouze 

nezletilých dětí. Zákonné předpoklady pro pravomoc českých soudů a rozhodné právo 

zůstaly i nadále obdobné jako u předchozí úpravy.
152

 

3.2.3. Zákon o rodině pod vlivem svých nejvýznamnějších novel 

ZOR byl za dobu své účinnosti stejně jako OZ 1964 mnohokrát novelizován. 

Institutu osvojení se však významně dotkly jen tři zásadní novely. Tou první byla 

novela představovaná zákonem č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon  

o rodině, účinným k 1. dubnu 1983 (dále také jako „1. novela“). Tato novela zasáhla  

do ustanovení § 68 odst. 1 písm. a) ZOR a zkrátila lhůtu k projevení opravdového zájmu 

o osvojence z dosavadního jednoho roku na šest měsíců. Vedle toho přinesla 1. novela 

také rozšíření ustanovení § 74 odst. 2 ZOR o druhou a třetí větu, na jejichţ základě 

mohla nezrušitelně osvojit i osamělá osoba, jestliţe lze předpokládat, ţe takové osvojení 

bude plnit své společenské poslání.
153

 

Nejrozsáhlejších změn bylo dosaţeno novelizačním zákonem č. 91/1998 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, 

a o změně a doplnění dalších zákonů, účinným od 1. srpna 1998, označovaným někdy 

také jako tzv. velká novela (dále také jako „2. novela“). Velkou novelou byla do 
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osvojení vnesena řada moderních prvků a bylo zpřesněno řešení některých sporných 

ustanovení, a to především ve snaze zohlednit některé důleţité mezinárodní dokumenty, 

zejména Evropskou úmluvu o osvojení dětí z roku 1967, Úmluvu o ochraně lidských 

práv a základních svobod z roku 1992 a Úmluvu o právech dítěte z roku 1989.
154

 

Především došlo opět k upravení § 68 ZOR, a to rozdělením prvního odstavce tohoto 

ustanovení na dva případy – první doplnil k úpravě kvalifikovaného nezájmu rodičů 

výčet konkrétních příkladů, jimiţ můţe být projeven, druhý nově popisoval situaci 

absolutního nezájmu, resp. ţádného zájmu ze strany rodičů.
155

 Zároveň byl nově 

upraven souhlas rodičů při blanketním osvojení, který získal vlastní zákonné ustanovení 

v § 68a ZOR, jeţ mu stanovovalo konkrétní formu a podmínku, ţe jej lze udělit po 

nejméně šesti týdnech od narození dítěte a odvolat do doby, neţ bude dítě umístěno do 

péče osvojitelů. V nově doplněném § 68b pak byl v souvislosti s výše uvedeným 

upraven souhlas opatrovníka osvojence.
156

 Pozitivním krokem v rámci novelizace bylo 

také posílení postavení nezletilého rodiče, jehoţ souhlas byl nově rovněţ striktně 

vyţadován, avšak pouze ve vztahu ke konkrétním osvojitelům, a vztahovalo se na něj 

taktéţ ustanovení o kvalifikovaném a absolutním nezájmu.
157

 Upravena byla také 

kompetence při svěření dítěte do preadopční péče, o němţ nově rozhodoval orgán 

sociálně-právní ochrany dětí.
158

 Významným posunem směrem k současné právní 

úpravě pak rozhodně bylo i ustanovení nového § 70a
159

, podle nějţ soud nesměl 

rozhodnout o osvojení, bylo-li zahájeno řízení o určení otcovství na návrh muţe, který 

tvrdil, ţe je otcem dítěte, které má být osvojeno, a to do doby, neţ bude v tomto řízení 

pravomocně rozhodnuto.
160

 Ostatní změny ve 2. novele byly jiţ spíše terminologického 

rázu, jako dle mého názoru nejvýznamnější uvedu nahrazení spojení „práva a 

povinnosti rodičů“ v § 63 odst. 1 ZOR pojmem „rodičovská zodpovědnost“, který 

naznačuje posun k soudobé právní úpravě.
161
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Poslední novelou, která jistě stojí za zmínění, je novela provedená zákonem  

č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 

a některé další zákony, účinným k 3. červenci 2006 (dále také jako „3. novela“).  

3. novela výrazně zasáhla do ustanovení § 63 ZOR
162

, čímţ do určité míry sjednotila 

osvojení zrušitelné a nezrušitelné, neboť třetí odstavec tohoto ustanovení nadále 

výslovně stanovil, ţe osvojitelé se na základě pravomocného rozsudku o osvojení  

(bez ohledu na zrušitelnost) vţdy zapíší do matriční knihy narození. Díky změně 

v odstavci dva téhoţ ustanovení pak byla v právní úpravy osvojení poprvé zohledněna 

moţnost osvojení dítěte do ciziny
163

, k němuţ byl vyţadován souhlas Úřadu  

pro mezinárodněprávní ochranu dětí, podřízeného Ministerstvu práce a sociálních 

věcí.
164

 Tato úprava měla jednak čelit zneuţívání osvojení dětí do ciziny, ale zároveň  

i umoţnit osvojení dítěte z ciziny českými osvojiteli.
165

 

3.2.4. Procesní úprava osvojení do roku 2013 

Řízení o osvojení bylo během účinnosti ZOR kompletně upraveno v dodnes 

účinném občanském soudním řádu z roku 1964, zejména ve speciálních ustanoveních  

§ 180a aţ 185 OSŘ. Osvojení obou stupňů vznikalo jedině na základě pravomocného 

rozsudku příslušného soudu. Tím byl dle § 9 odst. 1 ve spojení s § 88 písm. c) OSŘ 

okresní soud, v jehoţ obvodu mělo osvojované dítě bydliště. Řízení o osvojení bylo a je 

svým charakterem řízením návrhovým, a mohlo být proto zahájeno aţ na výjimky 

pouze návrhem budoucího osvojitele. Účastníky takového řízení pak byli osvojované 

dítě, jeho rodiče (vyjma některých konkrétně vymezených případů), případně poručník, 

osvojitel a jeho manţel, je-li k osvojení vyţadován jeho souhlas (§ 181 odst. 1 OSŘ).
166
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 Zejména pod vlivem § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  

a čl. 20 odst. 3 a 4 Evropské úmluvy o osvojení dětí, vyhlášené pod č. 132/2000 Sb. m. s. 
163

 Existovaly případy, kdy nebyl o osvojení konkrétního dítěte zájem pro jeho vyšší věk, etnický původ 

apod. Z tohoto důvodu se začala v souladu s Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním 

osvojení hledat řešení prostřednictvím náhradních rodičů v zahraničí (zejm. v Dánsku, Francii, Rakousku 

a Německu). (In HRUŠÁKOVÁ, M., 2009, op. cit., str. 305) 
164

 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších právních předpisů. § 63 odst. 2 a 3. 
165

 HRUŠÁKOVÁ, M., 2009, op. cit., str. 312. 
166

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013. § 9 odst. 1, § 88 písm. 

c), § 152 an., § 180a – 185. 
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3.3. Judikatura k osvojení zletilého za účinnosti ZOR 

Přestoţe osvojení zletilých osob bylo u nás v rámci účinnosti ZOR 

nepředstavitelné, zaznamenalo naše právo v tomto směru výrazný posun, za coţ 

vděčíme judikatuře Nejvyššího soudu ČR (dále jen „NS ČR“) a Ústavního soudu ČR 

(dále jen „ÚS ČR“), která se ve dvou případech věnovala podmínce nezletilosti 

osvojence v tehdejší právní úpravě.  

3.3.5. Důsledky osvojení zletilého podle rakouského práva v ČR 

NS ČR v tomto rozhodnutí z roku 2002 posuzoval účinky osvojení zletilého muţe 

podle rakouského práva, které se staly rozhodnými pro přechod vlastnického práva 

k nemovitostem po zesnulém biologickém otci osvojence.
167

 Ţalovaní se dovoláním 

proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích domáhali prohlášení,  

ţe ţalobce jiţ není dítětem původního vlastníka nemovitostí (zesnulého), neboť byl jako 

zletilý osvojen rakouskými občany podle rakouského práva. Argumentovali tím,  

ţe důsledky osvojení je třeba posuzovat podle práva českého, podle nějţ osvojením 

vzniká poměr totoţný s poměrem mezi rodiči a dětmi a zaniká příbuzenský poměr 

s biologickými rodiči. NS ČR zde – shodně s názorem odvolacího soudu – uvedl,  

ţe i přes české občanství osvojence je nutno následky osvojení posuzovat podle práva 

rakouského, podle nějţ k okamţiku osvojení zanikly právní vztahy mezi ţalobcem  

a jeho pokrevními rodiči s výjimkou pokrevního příbuzenství a majetkových práv 

uvedených v ustanovení § 182a a 182b ABGB. Jedním ze základních majetkových práv, 

které zůstalo ţalobci i po osvojení, je právo dědit po biologickém otci, a stejně tak 

zůstalo zachováno i právní příbuzenství do té míry, aby mohl být i nadále povaţován  

za dítě zesnulého. NS ČR však v tomto rozsudku potvrdil tehdejší chápání osvojení, 

kdyţ konstatoval, ţe ţalobce nelze povaţovat za osvojence ve smyslu ZOR, neboť 

osvojení podle ZOR není vůbec srovnatelné s pojmem adopce dospělého podle právních 

řádů jiných států, neboť jeho smyslem nejsou majetkové vztahy, ale péče o nezletilé 
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 Rozsudek NS ČR ze dne 20. 11. 2002, sp. zn. 28 Cdo 1842/2002. Jedná o jednu z mediálně známých 

kauz týkající se dědictví Karla Schwarzenberga po jeho rakouském osvojiteli, členu tzv. hlubocko-

krumlovské větve Schwarzenbergů, a zároveň jeho restitučních nároků po jeho přirozených rodičích 

z tzv. orlické větve rodu. 
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děti. Závěry NS ČR v této věci potvrdil později i ÚS ČR, k němuţ podali ţalovaní 

stíţnost pro údajné porušení svých ústavně zaručených práv.
168

  

3.3.6. Návrh na zrušení zákonné podmínky nezletilosti osvojence 

V roce 1996 byl Krajským soudem v Brně podán k ÚS ČR návrh na zrušení 

ustanovení § 65 odst. 2 ZOR pro jeho údajný rozpor s čl. 1 a čl. 3 odst. 1 a 3 Listiny 

základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), resp. s Úmluvou o právech dítěte (dále jen 

„ÚPD“)
169

, s odůvodněním, ţe toto kogentní ustanovení nerespektuje zásadu rovnosti 

práv občanů, neboť nedovoluje osvojení zletilých dětí.
170

 Navrhovatel předně uvedl,  

ţe souhlasí s pojetím právní úpravy poskytující zvýšenou ochranu právům nezletilých 

dětí, která je sama rovněţ chráněna prostřednictvím LZPS. Na druhé straně však 

zdůraznil, ţe ani LZPS, ani ÚPD nestanoví výlučné právo nezletilých dětí na osvojení,  

a proto se jedná o ochranu práv dítěte, která nevyplývá z principů uvedených v právních 

předpisech vyšší právní síly, a je tudíţ v rozporu se zásadou rovnosti pro všechny 

občany. Dále také poukázal na fakt, ţe i přesto, ţe tehdejší právní úprava vycházela 

z koncepce osvojení jako nahrazení rodinných vztahů tam, kde jsou zpřetrhány, 

nerespektoval zákonodárce fakt, ţe mohou existovat i důvody a zájmy jiných osob neţ 

nezletilých dětí na osvojení. V neposlední řadě pak správně podotkl, ţe institut osvojení 

zletilé osoby není neznámý ani některým našim okolním státům. 

ÚS ČR opřel svoji argumentaci proti tomuto návrhu o dva základní aspekty, 

v jejichţ důsledku návrh zamítl. Předně konstatoval, ţe prvotním předpokladem 

osvojení je vůle osvojitele, a proto je třeba uvaţovat o právu na osvojení především jako 

o právu osvojitele, nikoli osvojence. Rovnost práva osvojit je pak zajištěna právě tím,  

ţe všichni osvojitelé mohou shodně osvojit pouze nezletilou osobu. Na tvrzení  

o porušení rovnosti dle LZPS reagoval ÚS ČR prohlášením, ţe nejde o nerovnost, která 

by dosahovala protiústavní intenzity, neboť je opodstatněná přirozenou, objektivně 

existující odlišností mezi nezletilými dětmi a dospělými osobami. Poukazem 
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 Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 19. 5. 2003, sp. zn. IV. ÚS 87/03. 
169

 Úmluva o právech dítěte ze dne 20. 11. 1989, publikovaná jako Sdělení federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. 
170

 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 6/96, publikovaný ve Sbírce zákonů  

pod č. 295/1996 Sb. s účinností k 10. 12. 1996. 
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navrhovatele na existenci institutu osvojení zletilého v sousedních státech se ÚS ČR 

nezabýval. 

S argumentací ÚS ČR se neztotoţnili dva ústavní soudci, jejichţ odlišná 

stanoviska povaţuji s ohledem na tehdejší pojetí osvojení za průlomová pro vývoj 

chápání institutu osvojení zletilého. V. Klokočka ve svém disentu zdůraznil, ţe zákonné 

omezení osvojení na nezletilé osoby povaţuje za radikální zásah státu do osobního  

a rodinného ţivota, chráněného čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod (dále jen „EÚLP“)
171

, kterou byla jiţ v té době ČR vázána. Podle ustanovení  

čl. 8 EÚLP můţe být do této sféry zasáhnuto pouze tehdy, je-li prokázán zřetelný  

a dostatečně silný veřejný zájem, coţ dle V. Klokočky v případě ustanovení § 65 odst. 2 

ZOR není. Z poţadavku na zvýšenou ochranu nezletilých dětí pak V. Klokočka dovodil, 

ţe by podmínky osvojení zletilých osob měly být naopak volnější. Úplným zákazem 

osvojení zletilých osob proto stát porušuje zásadu minimalizace zásahů do osobního  

a rodinného ţivota. V. Paul se v rámci druhého disentu s názory V. Klokočky ztotoţnil 

a nad to zdůraznil, ţe v uvedeném případě neexistuje veřejný zájem na omezení lidské 

svobody, naopak je nutné vycházet ze zájmu na upevnění nové rodiny, k němuţ mělo 

řešeným osvojením dojít. Dodal také, ţe dle jeho názoru z dikce ZOR nevyplývá ţádný 

nepochybný zákaz adopce zletilých, a je proto třeba postupovat dle zásady v čl. 2  

odst. 3 LZPS, tedy ţe kaţdý můţe činit, co není zákonem zakázáno. Obě odlišná 

stanoviska povaţuji za argumentačně velmi silná a zásadní pro uvaţování  

nad osvojením jako nad moţností uspokojení citových a vztahových potřeb i u jiných 

osob neţ jen u nezletilých dětí. 

4. Návrat osvojení zletilého po rekodifikaci soukromého 

práva 

Jednou z nejvýznamnějších právních událostí moderní doby na našem území se 

stalo přijetí nového kodexu občanského práva v roce 2012. Rekodifikační pokusy  

o vytvoření moderní soukromoprávní úpravy u nás započaly ještě před rokem 1993  

a pokračovaly aţ do přelomu tisíciletí. K dubnu 2001 byl konečně úspěšně vypracován 
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 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. 11. 1950, publikovaná Sdělením 

federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. 
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a schválen věcný záměr rekodifikace, z něhoţ vychází současná právní úprava zákona  

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dnes jiţ poměrně nevhodně označovaného jako 

tzv. nový občanský zákoník, účinného k 1. lednu 2014 (dále také jako „OZ“ nebo „OZ 

2012“). Během mnohaletých prací na návrhu nového kodexu byl jeho obsah postupně 

přizpůsobován evropským kontinentálním konvencím a příslušným mezinárodním 

smlouvám a předpisům Evropské unie. Důvodová zpráva k OZ upozorňuje rovněţ  

na snahu zákonodárců kriticky zohlednit úpravu obsaţenou v kodexech občanského 

práva některých evropských velmocí (př. zákoník německý či italský) a samozřejmě 

také zhodnotit historický právní vývoj na našem území, přičemţ zdůrazňuje především 

soulad nové úpravy s přirozenými právy člověka garantovanými Ústavou ČR a LZPS. 

OZ přinesl i přes svůj vztah k našim předchozím úpravám rozsáhlé obsahové, 

terminologické i systematické změny, které v mnohém odkazují například i k římskému 

právu.
172

  

Přijetím OZ došlo také k dovršení snahy o rekodifikaci rodinného práva 

reprezentovaného ZOR, stojícího na socialistických principech. Především bylo dle 

kontinentálních vzorů překonáno postavení rodinného práva jako samostatného 

právního odvětví a jeho úprava se stala součástí OZ, konkrétně jeho druhé části, 

zahrnujíc v sobě nově také manţelské majetkové právo a rodinné bydlení. Nové rodinné 

právo také reflektuje přistoupení ČR k několika významným mezinárodním 

smlouvám.
173

 

4.1. Zásadní vlivy na rekodifikaci v oblasti osvojení 

Snaha o diskontinuitu s předcházející právní úpravou rodinného práva se silně 

promítla i do sféry osvojení. Přestoţe zůstaly zachovány některé základní kameny 

právní úpravy ZOR, nové zahraniční i vnitrostátní vlivy zapůsobily jak na základní 

dělení osvojení, tak i na jeho jednotlivé sloţky a podmínky. Tlak na potřebu 

rekodifikace v ČR vyvolala především snaha oprostit se od socialistického pohledu  

na institut osvojení jako na moţnost budovat rodinu a posunout se do fáze, v níţ se 

středobodem osvojení stávají potřeby nezletilého dítěte. Tuto ideu podpořil tlak zvenčí 
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
173

 KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo ve světle evropských harmonizačních tendencí. Právník. 

Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČR, v. v. i., 2012, ročník 151, 

číslo 12. ISSN 0231-6625. Str. 1162 – 1163. 
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vyvolaný mezinárodními úmluvami, k nimţ ČR během účinnosti ZOR přistoupila,  

nebo jejichţ principy reflektuje. Jedná se v první řadě o Evropskou úmluvu o osvojení 

dětí z roku 1969
174

, respektive její revidovanou verzi z roku 2008
175

 (dále jen jako 

„EÚOD“), v níţ jsou obsaţena základní pravidla a principy osvojení.
176

  

Na mezinárodním poli reprezentuje specializovanou úpravu osvojení také Úmluva  

o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodních osvojeních
177

, jejímţ hlavním cílem je 

předcházet všem neţádoucím jevům spojeným s osvojením (např. obchodování 

s dětmi). V rovině dětského práva se stala významnou ÚPD, která je univerzálním 

katalogem základních práv dítěte, a její problematika tudíţ dopadá i na oblast osvojení 

dětí.
178

 Na vrcholu obecnosti mezinárodních úmluv vztahujících se k problematice 

osvojení pak stojí EÚPD. Čl. 8 EÚLP je věnován ochraně soukromého a rodinného 

ţivota, do něhoţ dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) 

spadá i otázka osvojení.
179

 ČR je kromě revidovaného znění EÚLP a výjimky v rámci 

ÚPD signatářem všech zmíněných mezinárodních smluv, pročeţ jsou tyto na základě  

čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR součástí našeho právního řádu a aktuální právní úprava 

osvojení je zaloţena zejména na principech vycházejících z těchto smluv.
180

 

Impulsem pro tvorbu nové úpravy institutu osvojení se stala také rozsáhlá 

rozhodovací činnost ESLP, kterou bylo nutné v našem právu zohlednit. Za posledních 

několik desítek let judikoval ESLP poměrně zásadně o většině základních aspektů 

osvojení. Zde uvedu jen některé z významných případů. Nejen o problematice souhlasu 

rodičů k osvojení rozhodoval ESLP ve věci Keegan proti Irsku; ve věci Sahin  

proti Německu byl vyjádřen důraz na participační práva dítěte, která se promítají  

i do oblasti souhlasu či vyjádření dítěte k osvojení; ve věci Pini a ostatní proti Rusku se 
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 Evropská úmluva o osvojení dětí ze dne 24. 4. 1967, publikovaná jako Sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 132/2000 Sb. m. s. 
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 Revidovaná Evropská úmluva o osvojení dětí ze dne 27. 11. 2008. Dostupné z: http://bit.ly/2ngtbOZ.  
176

 ČR je signatářem původní verze EÚOD z r. 1967, k revidované verzi úmluvy prozatím nepřistoupila,  

a je pro ni tudíţ závazné znění původní. Přesto zákonodárce v rekodifikované úpravě osvojení v co 

největší moţné míře reflektuje revidovanou EÚOD.  
177

 Haagská Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodních osvojeních ze dne 29. 5. 1993, 

publikovaná jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2000 Sb. m. s. 
178

 Dosud trvá výhrada, kterou učinila ještě Česká a Slovenská Federativní Republika k čl. 7 ÚPD, 

upravujícímu povinnou registraci dítěte po narození. Výhrada byla učiněna s ohledem na několik našich 

právních institutů, které ze své podstaty vyţadují anonymitu, mezi něţ patří typicky i institut osvojení  

či např. asistovaná reprodukce a babyboxy. 
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 Viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Keegan v. Irsko, op. cit. 
180

 Zemandlová/Janočková in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit, str. 999 – 1000. 

http://bit.ly/2ngtbOZ
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ESLP věnoval přednosti zájmu dítěte před zájmem osvojitelů; preferenci podpory 

přirozeného rodičovství před osvojením judikoval ESLP dokonce přímo ve vztahu k ČR 

ve věci Wallová, Walla proti ČR a Havelka proti ČR; právo osvojence znát svůj původ 

posuzoval ESLP např. ve věci Godelli proti Itálii.
181

 

Důvodová zpráva k OZ jako další z významných myšlenkových zdrojů 

rekodifikované úpravy zmiňuje občanské zákoníky některých kontinentálních 

evropských států.
182

 Škála sousedních vzorů je celkově poměrně široká, oblasti osvojení 

se však nejvíce dotkla právní úprava německého občanského zákoníku (BGB)
183

  

a dodnes platného rakouského ABGB. To se projevilo jak po stránce formální,  

neboť nová úprava osvojení je podobně jako v těchto zákonících zpracována  

ve strukturovanějším, rozsáhlém počtu stručnějších ustanovení, ale také po stránce 

obsahové, která přinesla dle zahraničních vzorů několik modernizovaných či zcela 

nových dílčích institutů osvojení, mezi něţ patří právě i institut osvojení zletilého. 

Nová úprava rodinného práva v ČR přinesla v oblasti institutu osvojení významné 

změny nejen v rovině hmotněprávní, ale i procesní. V procesní rovině pak především 

proto, ţe došlo k vyčlenění nesporných řízení včetně řízení ve věcech osvojení  

do zvláštního zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále také jako 

„ZŘS“). Účinnosti nabyl spolu s OZ také zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém (dále také jako „ZMPS“), upravující mimo jiné také problematiku 

mezinárodního osvojení. 

4.2. Nové pojetí osvojení v OZ 

Nová právní koncepce osvojení klade oproti předchozí úpravě důraz především  

na skutečnost, ţe osvojení je významným statusovým institutem, nikoli pouze jednou 
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 Rozsudek ESLP ve věci Keegan proti Irsku ze dne 26. 5. 1994, č. 16969/90; rozsudek ESLP ve věci 

Sahin proti Německu ze dne 8. 7. 2003, č. 30943/96; rozsudek ESLP ve věci Pini a ostatní proti Rusku  

ze dne 22. 6. 2004, č. 78028/01 a 78030/01; rozsudek ESLP ve věci Wallová, Walla proti ČR ze dne  

26. 10. 2006, č. 23848/04; rozsudek ESLP ve věci Havelka proti ČR ze dne 21. 6. 2007, č. 23499/06; 

rozsudek ESLP ve věci Godelli proti Itálii ze dne 18. 3. 2013, č. 33783/09. 
182

 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., op. cit., I. Obecná část, kapitola 2., písmeno A., bod 3. 
183

 Bürgerliches Gesetzbuch (dále jen „BGB“), německý občanský zákoník ze dne 18. 8. 1896, ve znění 

pozdějších právních předpisů. 
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z forem náhradní rodinné péče.
184

 To vyplývá i z důvodové zprávy, která dále výslovně 

upozorňuje na skutečnost, ţe v současnosti se většina případů týká osvojení manţelem 

rodiče dítěte, tudíţ nelze hovořit jednoznačně o péči náhradní, ba dokonce snad ani 

pouze o péči, neboť osvojením dochází ke kompletní změně právních poměrů  

mezi přirozenými rodiči, dítětem a osvojiteli. Ve snaze o ochranu takto významné 

statusové záleţitosti byl všem ustanovením OZ o osvojení dán kogentní charakter.  

Ze stejného důvodu je také i nadále veškerá aktivita v rámci procesu osvojení 

koncentrována do rukou soudů. Základním subjektem osvojení zůstává i nadále 

nezletilé, nesvéprávné dítě. Vzhledem k tomuto rozhodujícímu aspektu rodinného 

práva, jímţ je zájem dítěte na odpovídající péči, je osvojení chápáno jako subsidiární 

prostředek pro zajištění rodinného prostředí pro dítě pro případ, kdy od jeho 

přirozených rodičů jiţ není zcela zjevně moţné v tomto směru nic očekávat.
185

 

Současná právní úprava vychází hned z několika základních dělení osvojení. 

Předně s ohledem na osobu osvojence rozlišuje oproti ZOR osvojení osoby zletilé,  

resp. nezletilé, ale plně svéprávné, a osvojení nezletilého dítěte, které ještě nenabylo 

plné svéprávnosti. V rámci osvojení zletilého jsou dále definovány jeho dva typy  

– osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého, a osvojení zletilého, které 

není obdobou osvojení nezletilého. Podle intenzity vytvoření právních poměrů s rodinou 

osvojitele a zánikem poměrů s rodinou původní rozlišujeme nově jak osvojení úplné,  

při němţ všechny vztahy s původní rodinou zanikají a jsou nahrazeny zcela novými  

ve vztahu k osvojiteli, tak i osvojení neúplné, kdy zůstává poměr k původní rodině  

do jisté míry zachován. Úplné osvojení je v OZ spjato především s osvojením 

nezletilého, neúplné s osvojením zletilého. V neposlední řadě rozlišujeme i nadále 

osvojení zrušitelné a nezrušitelné.
186

 

OZ přinesl také mnoho změn v rámci jednotlivých aspektů a podmínek samotného 

procesu osvojení. V první řadě byla do právní úpravy poprvé zapracována explicitní 
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 To je vyjádřeno i systematickým zařazením institutu osvojení v OZ, kdy tento není zakomponován 

mezi ostatní instituty náhradní rodinné péče, nýbrţ mezi statusové otázky (např. příbuzenství). 
185

 Důvodová zpráva k § 794 aţ 798 zákona č. 89/2012 Sb., op. cit. 
186

 Zemandlová/Janočková in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 997. 
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zákonná definice osvojení.
187

 Podstatný je také fakt, ţe aktuální úprava přiznává 

výrazně aktivnější roli nezletilému osvojenci v procesu osvojení, zaloţenou  

na důslednějším respektování participačních práv dítěte. Jedním ze zásadních projevů 

tohoto konceptu postavení dítěte je přesnější zakotvení práva dítěte souhlasit 

s osvojením či k němu vyjádřit svůj názor a také vyslovený souhlas odvolat. V rámci 

úpravy souhlasu nezůstává jen u důrazu na souhlas osvojence, ale je také vyzdviţeno 

osobní právo rodiče dát k osvojení souhlas, které je jiţ bez výjimek chápáno jako zcela 

samostatné právo stojící mimo rodičovskou odpovědnost, a je tak na rozhodnutí soudu, 

zda v případě zbavení rodičovské odpovědnosti či omezení svéprávnosti toto právo 

rodiči ponechá. Důraz je kladen i na specifickou formu souhlasu s osvojením, který je 

jedním ze tří projevů vůle v OZ, u nichţ je vyţadována výhradně forma osobního 

prohlášení. Propracovanější úpravy doznal i institut preadopční péče, který získal 

v procesu osvojení nezletilých podstatně významnější postavení. Došlo také  

ke stanovení pravidel pro nakládání s informacemi o osvojení, jejichţ cílem je co 

nejvíce omezit anonymitu osvojení a reflektovat poţadavek ÚPD ohledně práva dítěte 

znát svůj původ. Mezi další významné novinky patří také uzákonění zákazu osvojení 

mezi příbuznými a s ním související průlomové ustanovení o náhradním mateřství, 

stanovení minimálního věkového rozdílu mezi osvojencem a osvojitelem či zavedení 

moţnosti nařídit nad průběhem osvojení dohled.
188

 

V současnosti také výrazně eskaluje institut mezinárodního osvojení dětí, tedy 

osvojení z ciziny a do ciziny, které v ČR zprostředkovává Úřad pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí se sídlem v Brně. Základním smyslem moţnosti osvojit dítě napříč státy je 

vytvoření subsidiárního řešení pro situace, kdy se nepodaří zprostředkovat osvojení 

daného dítěte, svěřit jej do pěstounské péče nebo jinak vhodně umístit ve státě jeho 

původu. Právní předpisy upravující mezinárodní osvojení se proto i nadále vztahují 

pouze na nezletilé děti, coţ potvrzuje nejen terminologie příslušných mezinárodních 

úmluv, ale i důvodová zpráva k ZMPS.
189

 Kolizní normou pro právní úpravu osvojení 

s mezinárodním prvkem je v ČR nový ZMPS, který obsahuje předpoklady pro tuto 
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 § 794 OZ přímo stanoví: „Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.“ Dosud byla definice 

osvojení ze zákonné úpravy dovozována implicitně, neboť zákony pouze popisovaly konkrétní důsledky  

a průběh osvojení. 
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 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, op. cit., § 794 – 845. 
189

 Důvodová zpráva k § 60 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 
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problematiku v § 60 aţ 63. Úprava pravomoci a rozhodného práva je v novém zákoně 

podobná té předchozí, je však podrobnější a klade vyšší důraz na osobu osvojence. 

4.2.1. Obecné předpoklady osvojení a osvojení nezletilých osob 

Přestoţe je tato práce zaměřena primárně na osvojení osob zletilých, povaţuji  

ve snaze o komplexnost výkladu a zejména také s ohledem na ustanovení § 847 odst. 3 

a § 848 odst. 2 OZ
190

 za vhodné rozebrat i jednotlivé základní podmínky a předpoklady 

osvojení obecně, resp. osvojení nezletilých, nesvéprávných dětí, k němuţ se váţí 

ustanovení § 794 aţ 845 OZ. Konkrétní pouţitelnosti jednotlivých ustanovení  

o osvojení nezletilého při osvojení zletilého se budu věnovat v následující podkapitole. 

Většina úvodních ustanovení OZ o osvojení je věnována definici a charakteru 

osvojení obecně. Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní, jehoţ předpokladem 

je vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo alespoň 

základy takového vztahu (§ 794 a 795). O osvojení rozhoduje zásadně soud  

na základě příslušného návrhu (§ 796). Na základě takového soudního rozhodnutí je 

osvojitel následně zapsán do matriky jako rodič osvojence (§ 797). Pro zprostředkování 

osvojení je výslovně zakázána jakákoli jeho nepatřičná ziskovost (§ 798). Striktní 

podmínka se týká také věkového rozdílu mezi osvojitelem a osvojencem, který je  

i nadále vyţadován přiměřený, nově je však tento rozdíl specifikován na alespoň 

šestnáct let (§ 803).
191

 Zcela zlomové je následující ustanovení vyjadřující zákaz 

osvojení mezi příbuznými v linii přímé a sourozenci (§ 804).
192

 Do druhé věty tohoto 

ustanovení byla totiţ zařazena výjimka z předchozího zákazu pro případy náhradního 

mateřství. Druhou část úvodních ustanovení tvoří podmínky kladené na osobu 

osvojitele, které se vztahují ke všem typům osvojení. Osvojitelem se můţe stát pouze 

zletilá a plně svéprávná osoba, jejíţ osobní vlastnosti, způsob ţivota i důvody  

a pohnutky vedoucí k osvojení zaručují, ţe bude pro osvojence dobrým rodičem. 

Zároveň je posuzováno i to, zda zdravotní stav osvojitele odpovídá účelu osvojení  
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 Ustanovení § 847 odst. 3 a § 848 odst. 2 OZ stanoví, ţe v případě osvojení zletilého se úprava osvojení 

nezletilého a jeho následků uţije aţ na výjimky obdobně, resp. přiměřeně. 
191

 Výjimečně je moţné, aby bylo o osvojení rozhodnuto i v případě niţšího věkového rozdílu, a to tehdy, 

souhlasí-li s osvojením opatrovník dítěte v řízení a je-li to v souladu se zájmy dítěte (§ 803 věta  

za středníkem). 
192

 Dojde-li i přes zákaz k osvojení mezi těmito osobami, bude toto osvojení posuzováno jako zdánlivé. 
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a neomezuje jej v péči o osvojované dítě ve značné míře (§ 799).
193

 V praxi je zrovna 

tak posuzován i zdravotní stav osvojence. Společně mohou dítě i nadále osvojit pouze 

manţelé
194

, jinak můţe osvojit manţel sám nebo výjimečně i jiná osoba neţijící 

v ţádném zákonném svazku (§ 800). Nesezdaný pár společně osvojit nemůţe, coţ 

potvrdila i judikatura ÚS ČR.
195

 Osvojuje-li manţel rodiče dítěte, coţ bývá v praxi 

nejčastější situace, hovoříme o tzv. nepravém osvojení. Má-li osvojitel jiţ vlastní  

nebo jiné osvojené děti, je nově potřeba zohlednit, zda nebude osvojení v zásadním 

rozporu s jejich zájmy, přičemţ by neměly být rozhodující zájmy majetkové (§ 801). 

Rozsáhlá část úpravy osvojení v OZ je věnována souhlasu s osvojením. Ten je 

vyţadován u osvojení nezletilého od dítěte, jeho rodičů a manţela osvojitele, pokud 

neosvojují společně nebo není rodičem dítěte, případně od ostatních osob, které jsou 

k tomu oprávněny, např. od poručníka (§ 805). Souhlas osvojitele se dovozuje 

implicitně z jeho projevu vůle v návrhu na osvojení. Souhlas dítěte je vyţadován 

zásadně vţdy, přičemţ se předpokládá souhlas informovaný (§ 806).
196

 Osvojované dítě 

má rovněţ právo daný souhlas odvolat, a to kdykoli do nabytí právní moci rozhodnutí  

o osvojení (§ 808). Souhlas rodiče je taktéţ vyţadován vţdy (§ 809), a to s ohledem  

na nové pojetí tohoto souhlasu jako specifického osobního práva rodiče (viz výše). 

Z tohoto důvodu také není moţné, aby souhlas za rodiče udělil někdo jiný. Toto právo 

je opět výslovně přiznáno i nezletilému rodiči, který dosud nenabyl plné svéprávnosti, 

ale pouze je-li mu alespoň šestnáct let (§ 811), a je zachováno i u rodiče, jemuţ byla 

omezena svéprávnost, či byl zbaven rodičovské odpovědnosti, pokud soud nerozhodne 
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 Formulace „ve značné míře“ v § 799 OZ se vztahuje především na případy nevyléčitelných nemocí, 

zejména hrozí-li úmrtí osvojitele v brzké době. 
194

 Tato podmínka je ve srovnání s cizími právními úpravami ojedinělá. Jde o pozůstatek z přechozích 

úprav, který je dnes velmi problematický zejména pro registrované partnery a homosexuální páry obecně. 

To potvrzoval i § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, dle nějţ trvající 

registrované partnerství bránilo tomu, aby se i jen některý z partnerů stal osvojitelem dítěte. Toto 

ustanovení však bylo zrušeno nálezem ÚS sp. zn. Pl. ÚS 7/15 a registrovaní partneři se tak nadále 

nemohou stát pouze společnými osvojiteli, coţ dle mého naznačuje v rámci této problematiky krok 

správným směrem. 
195

 ÚS ČR v nálezu ze dne 19. 11. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 10/15 konstatoval, ţe „právní úprava sice stanoví 

omezení pro nesezdané páry, ale toto omezení je dostatečně odůvodněno předpokladem vyšší míry 

stability manželských párů a zejména lepším zajištěním poměrů dítěte, dojde-li k ukončení soužití jeho 

rodičů. Tato úprava tedy sleduje nejlepší zájem dítěte.“ Na základě toho dospěl soud k závěru,  

ţe „[p]rávní úprava, která de facto znemožňuje osvojení dítěte druhým rodičem u nesezdaných párů, není 

v rozporu s čl. 10 odst. 2 Listiny ani s článkem 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.“ 
196

 Pokud je dítěti alespoň 12 let, vyslovuje svůj souhlas vţdy osobně, ledaţe by to bylo v zásadním 

rozporu s jeho zájmem, či by nebylo schopné posoudit důsledky souhlasu. U dítěte mladšího 12 let se tato 

neschopnost předpokládá. V těchto případech dává jménem dítěte souhlas opatrovník, dítě ale můţe být 

soudem vyslechnuto a k jeho názoru přihlédnuto (§ 807). 
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jinak (§ 812). Zároveň platí, ţe otec dítěte smí souhlas udělit kdykoli po narození dítěte 

a matka nejdříve za šest týdnů po narození dítěte; dřívější souhlas matky by byl 

zdánlivým právním jednáním (§ 813). I nadále je předpokládána moţnost blanketního 

osvojení, tedy udělení souhlasu bez vztahu ke konkrétním osvojitelům (§ 814). I rodič 

má právo souhlas odvolat, a to aţ na výjimky v omezené lhůtě tří měsíců od jeho 

udělení (§ 817).
197

 Nadto pozbývá souhlas rodiče účinnosti ex lege, nedojde-li 

k příslušnému osvojení do šesti let ode dne, kdy byl udělen (§ 816). OZ i nadále 

rozeznává některé výjimečné případy, při nichţ souhlas rodiče není vyţadován. Jedná se 

jednak o situaci, kdy není rodič schopen souhlas udělit pro nedostatek vůle  

nebo neschopnost rozpoznat následky svého jednání či ovládnout své chování, nebo kdy 

se zdrţuje na neznámém místě (§ 818). Za druhé jde o případy tzv. zjevného nezájmu 

rodičů, jenţ spočívá v tom, ţe daný rodič neprojevuje o dítě soustavně opravdový 

zájem, čímţ trvale zaviněně porušuje své povinnosti rodiče (§ 819).
198

 Teorie nezájmu 

je postavena také na vyvratitelné právní domněnce, ţe nezájem je zjevný, trvá-li alespoň 

tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu.
199

 Existuje-li zjevný nezájem 

rodiče, je třeba dále posuzovat, zda lze příslušné chování hodnotit jako hrubé 

porušování rodičovských povinností. Je-li tomu tak, následuje automaticky zvláštní 

řízení, v němţ soud rozhodne, zda je či není v daném případě souhlas rodiče vyţadován. 

Není-li tomu tak, následuje poučení rodiče prostřednictvím OSPOD a stanovení 

tříměsíční lhůty k nápravě chování vůči dítěti. Uplyne-li tato lhůta marně, je zahájeno 

zvláštní řízení podle předchozí varianty (§ 819 a 820). Pokud by soud rozhodl, ţe není 

vzhledem k okolnostem k osvojení zapotřebí souhlasu ani jednoho z rodičů, musí 

s osvojením vyslovit souhlas soudem jmenovaný opatrovník (§ 821). 

Značná pozornost je v OZ věnována také institutu preadopční péče neboli péče 

před osvojením. Osvojenec můţe být předán do osobní péče osvojitele s jeho souhlasem 

jiţ od okamţiku, kdy oba rodiče vysloví souhlas s osvojením, případně i dříve, pokud to 

osvojencův zdravotní stav dovolí (§ 823). V tomto okamţiku se však ještě nejedná  

o preadopční péči, ale pouze o faktickou individuální osobní péči spočívající v ochraně 
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 Po uplynutí tříměsíční lhůty lze souhlas odvolat, nebylo-li osvojované dítě dosud předáno do péče  

před osvojením, nebo má-li být dítě dle rozhodnutí soudu vydáno tím, komu bylo svěřeno do péče,  

neboť je v zájmu dítěte, aby bylo se svými rodiči. 
198

 OZ zde hovoří účelně pouze o „povinnostech rodiče“, a to z toho důvodu, aby mohlo být pod toto 

ustanovení podřazeno i neplnění vyţivovací povinnosti, která není součástí rodičovské odpovědnosti. 
199

 Opravdovým zájmem se rozumí především osobní kontakt s dítětem. 
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dítěte a rozhodování o záleţitostech jeho kaţdodenního ţivota. Rodičovská práva náleţí 

v tomto okamţiku stále výhradně rodičům.
200

 O předání dítěte do péče osvojitele musí 

rodič informovat OSPOD a musí o něm rozhodnout soud (§ 824). Po uplynutí tří měsíců 

od udělení souhlasu s osvojením ztrácí rodiče moţnost tento souhlas odvolat, a proto 

dochází ex lege k pozastavení výkonu povinností a práv z rodičovské odpovědnosti  

a vyţivovací povinnosti rodičů a dítěti je jmenován poručník (§ 825 a 829 odst. 3). 

V tomto okamţiku můţe být dítě předáno do preadopční péče na základě rozhodnutí 

soudu
201

, případně dojde k přeměně z pouhé osobní péče na péči před osvojením (§ 826 

aţ 828). Preadopční péče musí trvat tak dlouho, aby bylo moţné dojít k přesvědčivému 

zjištění, ţe mezi budoucím osvojitelem a osvojencem se vytvořil takový poměr, jaký je 

smyslem a cílem osvojení, minimálně však šest měsíců. Budoucí osvojitel je v rámci 

této doby jiţ v postavení osoby, do jejíţ péče bylo dítě svěřeno podle § 953 aţ 957 OZ, 

a pečuje o dítě zásadně na své náklady (§ 829). 

OZ myslí i na některé zvláštní okolnosti, které mohou v této fázi běţný postup 

osvojení ovlivnit. Za prvé předpokládá situaci, kdy se přihlásí někdo z blízkých 

příbuzných dítěte, kdo bude schopen a ochoten o dítě pečovat, resp. je taková osoba 

objevena (§ 822 a 831). Za druhé je zmíněna moţnost, kdy muţ, který tvrdí, ţe je otcem 

osvojovaného dítěte, podá návrh na určení otcovství (§ 830). V těchto případech ctí 

zákonná úprava ochranu biologických příbuzných dítěte a stanoví, ţe je třeba zabývat se 

předně takovouto skutečností a přerušit řízení o osvojení. 

Jsou-li splněny všechny stanovené podmínky, soud o osvojení rozhodne, coţ 

přináší konkrétní, zákonem vyjmenované následky. Dítě, které bylo osvojeno společně 

manţeli nebo manţelem svého rodiče, nabývá postavení společného dítěte manţelů, 

v ostatních případech má dítě postavení dítěte osvojitele. Osvojitel či osvojitelé mají 

vůči dítěti rodičovskou odpovědnost (§ 832).
202

 Osvojením zcela nebo částečně  

(u nepravého osvojení) zanikají právní vazby osvojence na jeho původní rodinu a také 

povinnosti a práva opatrovníka či poručníka, pokud byli v řízení jmenováni (§ 833).  

                                                           
200

 Důvodová zpráva k § 823 aţ 825 zákona č. 89/2012 Sb., op. cit. 
201

 Soud je povinen nejprve posoudit vzájemnou vhodnost osvojence a osvojitele, zejména s ohledem  

na jejich osobnost, zdravotní stav, sociální prostředí, etické, náboţenské a kulturní prostředí, bydlení  

a domácnost osvojitele a jeho schopnost pečovat o dítě, jeho pohnutky k osvojení a případně dobu,  

po kterou bylo dítě v jeho péči (§ 827). 
202

 Důsledkem osvojení je rovněţ vznik právních vztahů mezi osvojencem a rodinou osvojitele. 

(Smolíková in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 1239.) 
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Je-li osvojované dítě samo rodičem, vztahují se veškeré účinky osvojení i na jeho 

potomky (§ 834). Osvojenec tradičně nabývá příjmení osvojitele, resp. příjmení, které 

bylo určeno pro společné děti osvojitelů při uzavření manţelství, případně můţe  

na základě rozhodnutí soudu pouze připojit příjmení osvojitele ke svému původnímu 

příjmení (§ 835).
203

 Důleţitá jsou v neposlední řadě rovněţ ustanovení o utajení,  

resp. odtajnění osvojení. S ohledem na čl. 7 a 8 ÚPD byla do OZ zařazena informační 

povinnost osvojitele vůči osvojenci o skutečnosti osvojení, a to nejpozději do zahájení 

školní docházky osvojence (§ 836).
204

 S tím souvisí moţnost utajení osvojení a jeho 

okolností před rodinou původu dítěte, případně utajení pokrevního rodiče a jeho 

souhlasu s osvojením. K obojímu můţe dojít rozhodnutím soudu na návrh osvojence, 

resp. poručníka či opatrovníka, či osvojitele. Utajení můţe být prolomeno dvěma 

způsoby – soud můţe rozhodnout o odtajnění, vyţaduje-li to závaţná situace ohroţující 

ţivot či zdraví osvojence, a osvojenec má ex lege právo seznámit se s obsahem spisu 

z  řízení o osvojení, jakmile nabude svéprávnosti (§ 837 a 838). Novinkou v oblasti 

důsledků osvojení je zákonem stanovená moţnost soudu – odůvodňují-li to konkrétní 

okolnosti případu – nařídit na nezbytně nutnou dobu dohled nad úspěšností osvojení, 

vykonávaný zpravidla pracovníky OSPOD (§ 839). 

OZ vychází z obecného předpokladu zrušitelnosti osvojení, s ohledem na trvalý 

charakter osvojení však stanovuje zrušitelnosti časové limity, čímţ nadále zachovává 

dělení osvojení na zrušitelné a nezrušitelné, byť v jiné koncepci neţ ZOR. Základem 

nového pojetí je předpoklad automatické konverze zrušitelného osvojení  

na nezrušitelné, k níţ dochází ex lege uplynutím tří let od právní moci rozhodnutí  

o osvojení. Nedojde k ní pouze tehdy, je-li osvojení v rozporu se zákonem.
205

  

Před uplynutím tříleté lhůty je osvojení zrušitelné, jsou-li pro to důleţité důvody, a to 

rozhodnutím soudu na návrh osvojitele či osvojence (§ 840).
206

 Soud však můţe 
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 Není jednoznačné, od kdy má dítě právo vyslovit se ke svému příjmení po osvojení – zda se jedná  

o věkovou hranici vyţadovanou § 806 pro souhlas dítěte s osvojením, tedy 12 let, nebo o rozhodnou 

věkovou hranici pro souhlas s obecnou změnou příjmení dítěte dle § 863, tedy 15 let. (Ibid., str. 1246 – 

1247.) 
204

 Tato povinnost se vztahuje pouze k negativní informaci o faktu, ţe dítě není vlastním dítětem svých 

rodičů, tedy ţe bylo osvojeno. 
205

 Např. pokud bylo dítě osvojeno bez souhlasu rodičů, přestoţe byl vyţadován, pokud mezi osvojitelem 

a osvojencem existuje příbuzenský vztah v přímé linii či pokud došlo k osvojení nezletilým  

či nesvéprávným osvojitelem. (Smolíková in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 1265.) 
206

 Důleţitým důvodem se rozumí okolnost, pro kterou osvojení neplní svoji funkci, např. závadné 

chování osvojitele či osvojence nebo zdravotní důvody. (Ibid., str. 1263 – 1264.) 
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rozhodnout na návrh osvojitele či osvojence i o tom, ţe osvojení se stává nezrušitelným 

před uplynutím tříleté lhůty, je-li to v souladu se zájmy osvojence (§ 844).
207

 Zrušením 

osvojení zanikají vzniklé poměry i povinnosti a práva z nich plynoucí a obnovují se 

předchozí příbuzenské vztahy. Osvojenec získává zpět své původní příjmení, ledaţe si 

dobrovolně ponechá příjmení nové. Majetková práva a povinnosti osvojence vzniklé 

před zrušením osvojení nejsou zrušením dotčeny (§ 841 a 842). Shodně s úpravou 

v ZOR připouští OZ také tzv. readopci neboli opětovné osvojení, mění však její 

zákonné předpoklady. Readopce je připuštěna ve třech taxativně vymezených 

případech
208

 a je výslovně stanoveno, ţe k ní můţe dojít i u osvojení nezrušitelného, 

dají-li osvojitelé souhlas k osvojení osvojence (§ 843 a 845). 

4.3. Osvojení zletilého v OZ 

Moţnost osvojení zletilého je nejvýraznější změnou, kterou OZ oproti předchozí 

úpravě přinesl, a vrátila se do našeho právního řádu po více neţ šedesáti letech,  

neboť tento institut znal naposledy ZO. I přes názorové spory, které tato novinka 

v odborných kruzích vyvolává, se tudíţ nejedná o neznámý právní jev, a to ani  

na našem území, ani v rámci ostatních evropských právních úprav.
209

 Adopci zletilých 

umoţňují rovněţ tradičně i některé státy common law. Zákonodárce při rekodifikaci 

uvaţoval zejména o nových politických a sociálních podmínkách v ČR a došel 

k názoru, ţe v moderním prostředí demokratického státu jiţ není důvod trvat  

na socialistickém účelu osvojení, a pokud ten byl jedinou překáţkou pro moţnost 
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 Okresní soud Plzeň-jih k tomuto dovodil: „Důvody pro nezrušitelné osvojení jsou především ty, 

že mezi navrhovatelem a dítětem se v důsledku trvalého soužití v jedné rodině utvořily takové vztahy, 

které zcela a natrvalo mohou nahradit chybějící otcovskou péči, jež se skutečně v souzeném případě dítěti 

nedostává.“ (Rozsudek Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 18. 6. 2014, sp. zn. 3 Nc 624/2014.) 
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 „Osvojenec může být opětovně osvojen, jen a) bylo-li dřívější osvojení zrušeno, b) má-li být osvojen 

pozdějším manželem osvojitele poté, co předchozí manžel, který byl společným osvojitelem, zemřel,  

nebo c) zemřel-li ten, kdo byl jediným osvojitelem, anebo ti, kdo byli společnými osvojiteli.“ (Zákon  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, op. cit. § 843.) 
209

 Z tzv. starých 15 států EU pouze 4 adopci zletilého nedovolují (Anglie, Irsko, Nizozemsko, 

Portugalsko – jedná se o země, pro něţ je novinkou institut osvojení jako takový, neboť jej zavedly aţ  

ve 20. století); 3 stát dovolují osvojit zletilého pouze výjimečně (Finsko, Řecko, Španělsko); 5 států 

povaţuje tento institut za samozřejmý, povolují jej však zásadně jako osvojení neúplné (Francie, Belgie, 

Itálie, Lucembursko, Rakousko); zbylé 3 státy stanovily pro osvojení zletilého téměř shodné podmínky 

jako pro osvojení nezletilého (Německo, Švédsko, Dánsko). (ZUKLÍNOVÁ, M. in DVOŘÁK, J., 

WINTEROVÁ, A., 2003, op. cit., str. 375.) 
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osvojovat zletilé osoby, není důvod udrţovat tento stav i nadále.
210

 Ustanovení  

o osvojení zletilého v § 846 aţ 854 OZ proto vycházejí jednak z původní právní úpravy 

na našem území, tedy potaţmo aţ z rakouského ABGB, a jednak z kontinentálních 

zahraničních vzorů, a to především z ustanovení německého a italského občanského 

zákoníku.
211

 S ohledem na výraznou obsahovou blízkost s německým BGB (velká 

většina ustanovení OZ o osvojení je v podstatě překladem BGB) lze při výkladu 

ustanovení OZ o osvojení zletilého přihlédnout k rozsáhlé judikatuře německých soudů 

v této oblasti. 

V první řadě je třeba upozornit na fakt, který podotýká jak sama důvodová zpráva, 

tak i komentáře k OZ, ţe u tohoto institutu nebyla příliš vhodně zvolena terminologie, 

neboť označení „osvojení zletilého“ není s ohledem na nové pojetí zletilosti  

a svéprávnosti v OZ zcela přesné a bylo vybráno zejména vzhledem k tradici.
212

 

Správným označením by pravděpodobně mělo být „osvojení plně svéprávného“,  

neboť odrazovým můstkem úvah nad tímto typem osvojení není věk osvojence, nýbrţ 

jeho svéprávnost, resp. zdůraznění rozdílu mezi osvojením dítěte, které není rozumově  

a volně vyspělé, a osoby označované jako „dospělá“, u níţ jiţ nelze uvaţovat o potřebě 

zvýšené ochrany ze strany státu a práva. Tuto terminologickou nepřesnost řeší OZ 

ustanovením § 854, na základě něhoţ se úprava osvojení zletilého uţije i na osobu 

nezletilou, avšak plně svéprávnou (viz kapitola 4.3.5). Právní úprava osvojení zletilého 

tedy v celkovém důsledku dopadá na zletilé, plně svéprávné osoby, na zletilce, kteří byli 

na svéprávnosti omezeni (§ 850 odst. 1 OZ), i na nezletilé osoby, kterým byla přiznána 

plná svéprávnost (§ 854 OZ), tedy na všechny osoby, na něţ nelze vztáhnout ustanovení 

o osvojení nezletilého, neboť nesplňují kumulativní podmínky nezletilosti  

a nesvéprávnosti.
213

 

Osvojit zletilého je dle OZ moţné prostřednictvím dvou typů osvojení, které se  

od sebe liší především v závislosti na situacích, v nichţ jsou přípustné. Jedná se  
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 Důvodová zpráva k § 848 a 849 zákona č. 89/2012 Sb., op. cit.; HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Občanský 

zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, ISBN  

978-80-7400-552-7. Str. 765. 
211

 Srov. § 1767 aţ 1772 německého BGB a čl. 291 aţ 314 Il Codice Civile Italiano z 16. 3. 1942. 
212

 Důvodová zpráva k § 846 zákona č. 89/2012 Sb., op. cit.; Grygar in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., 

str. 1284; Zuklínová in ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek II (§ 655-975, rodinné 

právo). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6. K § 846. 
213

 Zuklínová in ŠVESTKA, J. a kol., 2014, op. cit., k § 846. 
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o osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého (§ 847 OZ), a osvojení 

zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého (§ 848 a 849 OZ) – k oběma typům 

více v následujících podkapitolách. Jak jiţ označení těchto dvou alternativ napovídá, 

rozdíl mezi nimi lze spatřovat v míře odlišnosti od osvojení nezletilého,  

resp. (ne)aplikovatelnosti ustanovení o osvojení nezletilého, a také v jejich právních 

důsledcích. Tomuto odlišení odpovídá i konstrukce zákonných ustanovení o osvojení 

zletilého v OZ, rozdělených do dvou samostatných podkapitol, za nimiţ následují 

společná ustanovení § 850 aţ 854, která vymezují některá specifika vztahující se 

výhradně k osvojení zletilého bez ohledu na jeho typ. Přeměna mezi těmito dvěma typy 

je moţná, ovšem s ohledem na rozdílnost jejich účelu, zákonných předpokladů  

a důsledků na zúčastněné osoby lze uvaţovat v zásadě pouze přeměnu osvojení 

zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého, na osvojení zletilého, které je 

obdobou osvojení nezletilého, a to doplněním skutkových tvrzení během řízení; opačná 

konverze moţná není.
214

 

Účelem osvojení zletilého je přijetí cizí osoby za vlastní, jak je tomu u všech typů 

osvojení, přestoţe smyslem nemusí vţdy být primárně zajištění rodinných vazeb. Vţdy 

se však jedná o významnou statusovou změnu, která stejně jako u osvojení nezletilého 

dítěte vyţaduje důslednou zákonnou ochranu. Zásadní specifikum osvojení zletilého 

nalezneme v hlavním předpokladu, na němţ je tento druh osvojení vystavěn. 

Ustanovení § 795 OZ, zdůrazňující obecný předpoklad osvojení, se pro osvojení 

zletilého pouţije pouze omezeně. Poţadavek souladu osvojení se zájmy osvojence  

ve druhé větě tohoto ustanovení stanoví OZ výslovně pro osvojení nezletilého. Tato část 

se tedy uplatní pouze při adopci nezletilého nesvéprávného dítěte, resp. dle mého 

názoru i při adopci nezletilce, který jiţ nabyl plné svéprávnosti (viz kapitola 4.3.5).  

U předpokladu existence vztahu mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem  

a dítětem, resp. základů takového vztahu, jiţ zákon tak explicitní není. V tomto ohledu 

zcela souhlasím s komentářem k OZ, jehoţ úvaha je zaloţena na podobnosti osvojení 

nezletilého s osvojením zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého. V tomto 

případě by se měla v duchu ustanovení § 847 odst. 3 OZ analogicky aplikovat  

i podmínka vztahu rodič-dítě mezi osvojitelem a osvojencem. Osvojení zletilého, které 

není obdobou osvojení nezletilého, je zaloţeno na jiné funkci, neţ je ochrana a výchova 
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 Grygar in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 1296. 
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dítěte, a proto zde nemá podmínka vztahu rodič-dítě své opodstatnění.
215

 Ochranu  

před zneuţitím institutu osvojení zletilého poskytuje v obecné rovině jiný poţadavek, 

zde totiţ musí být vţdy respektováno hledisko souladu s dobrými mravy (§ 846 OZ). 

Zákon i důvodová zpráva ohledně obsahu a rozsahu tohoto neurčitého právního pojmu 

mlčí.
216

 Komentářová literatura je jiţ v tomto směru bohatší. M. Hrušáková 

k zákonnému korektivu dobrých mravů přímo uvádí, ţe „má pro osvojení zletilého 

stejný význam jako zásada respektování nejlepších zájmů dítěte v případě osvojení 

nezletilého“. Jedná se především o odkaz na soukromoprávní povahu osvojení zletilého 

před rokem 1950.
217

 Podle M. Zuklínové lze rozpor s dobrými mravy, který zakazuje  

§ 846 OZ, spatřovat všude tam, kde lze konkrétní situaci vyřešit spíše, resp. lépe jiným 

statusovým institutem (např. manţelstvím či partnerstvím).
218

 Rozpor s dobrými mravy 

je dále nepochybně nutné konstatovat tehdy, kdy by osvojení zletilého bylo primárně 

motivováno či vedlo k jinému důsledku, neţ pro osvojení předvídá zákon. Rodinný 

nebo vztahový motiv tudíţ musí být vţdy pro adopci rozhodující, nebo alespoň hlavní 

mezi ostatními motivy.
219

 To potvrzuje nejen německá, ale i česká judikatura, podle níţ 

osvojení zletilého není v rozporu s dobrými mravy především tehdy, pokud se osvojitel 

choval k osvojovanému jako k vlastnímu jiţ v době jeho nezletilosti.
220

 Obecně lze říci, 

ţe soud musí při posuzování korektivu dobrých mravů určit, zda není osvojením 

zastírán jiný institut – typicky sňatek, příp. zda nedošlo ke zneuţití osvojení k získání 

jinak nedosaţitelného prospěchu, např. trvalého pobytu.
221

 Se zachováním souladu 

s dobrými mravy souvisí také dodrţení přiměřeného věkového rozdílu šestnácti let mezi 

osvojitelem a osvojencem poţadovaného zákonem v § 803, a to zejména při variantě, 

která je obdobou osvojení nezletilého. U druhého typu osvojení zletilého bude záleţet 

především na posouzení příslušného soudu.
222
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 Zemandlová in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 1030. 
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 Důvodová zpráva k § 846 OZ uvádí pouze příklad rozporu s dobrými mravy v podobě zastřeného 
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 HRUŠÁKOVÁ, M. a kol., 2014, op. cit., str. 768. 
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 Rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 17. 10. 2014, sp. zn. 25 C 28/2014. Rozsudek 

Okresního soudu ve Vsetíně č. j. 13 C 4/2014 – 52. Rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne  

26. 8. 2015, sp. zn. 30 C 114/2014. 
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 HRUŠÁKOVÁ, M. a kol., 2014, op. cit., str. 768. 
222

 Podle rozhodnutí německého KG Berlin ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. 17 UF 42/13 není vytvoření 

odpovídajícího pouta mezi osvojitelem a osvojencem moţné, pokud je mezi nimi věkový rozdíl jen asi 12 

let. 
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4.3.2. Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého 

První druh osvojení zletilého je, jak jiţ název napovídá, blízký svým účelem 

osvojení nezletilého, s čímţ korespondují i jeho obdobné účinky, a je třeba jej uţít 

všude, kde by mohlo dojít k osvojení nezletilého, ale nedošlo k němu, neboť osvojovaná 

osoba jiţ překročila hranici zletilosti, resp. nabyla svéprávnosti.
223

 Je tedy nepochybné, 

ţe u tohoto typu osvojení zletilého je podmínkou sine qua non existence úzkého vztahu 

mezi osvojencem a osvojitelem obdobně jako v § 795 OZ.  

Oproti osvojení nezletilého je zde však zásadní rozdíl v limitu počtu situací, 

při nichţ lze návrh na osvojení podat, vyjádřeném taxativním výčtem alternativních 

předpokladů v § 847 OZ. První ze zákonem jmenovaných případů dopadá na situace, 

kdy přirozený sourozenec
224

 osvojovaného byl jiţ osvojen týmţ osvojitelem.
225

 

Smyslem této podmínky je zachování existujících rodinných vazeb mezi sourozenci, 

tedy zamezení případům, kdy došlo k osvojení nezletilého sourozence, a tím  

ke zpřetrhání veškerých vazeb na druhého sourozence, který jiţ pro svoji zletilost  

či svéprávnost nemohl být osvojen týmţ osvojitelem. Druhým jmenovaným je případ, 

kdy v době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný ještě nezletilý, ale během 

probíhajícího řízení dosáhl zletilosti, resp. plné svéprávnosti.
226

 Formulace tohoto 

ustanovení značí, ţe návrh na osvojení nezletilého byl doručen soudu v době nezletilosti 

osvojence. Logickým předpokladem této podmínky je, ţe příslušné řízení o osvojení, 

zahájené jako osvojení nezletilého, stále ještě pokračuje. To je trochu problematické 

s ohledem na procesní úpravu řízení o osvojení v ZŘS, která s takovouto konverzí  

mezi dvěma odlišnými typy řízení nepočítá, a bude proto nutné v tomto případě 

probíhající řízení zastavit a podat nový návrh na osvojení poté, co osvojenec dovrší 

zletilosti (svéprávnosti).
227

 Za třetí zákon předpokládá, ţe osvojitel pečoval  

o osvojovaného jako o vlastního jiţ v době jeho nezletilosti.
228

 Péčí jako o vlastního 
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 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, op. cit., § 847 odst. 1 písm. a). 
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 Dávid in LAVICKÝ, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický 
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228

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, op. cit., § 847 odst. 1 písm. c). 
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rozumíme řádnou péči, odpovídající péči o vlastní potomky, spadající do reţimu 

rodičovské odpovědnosti.
229

 Toto ustanovení se v praxi vztahuje zejména na dvě 

situace: jednak na dítě vyrůstající v péči pěstounů, pro které by zletilost dítěte 

znamenala konec jejich vzájemných vztahů, a jednak na souţití dítěte a jeho 

biologického rodiče, které určitá objektivní či subjektivní překáţka donutila zpřetrhat 

proti své vůli právní vazby, a rádi by tuto situaci zvrátili zpět. Druhý z uvedených 

případů potvrzuje jiţ i soudní rozhodnutí.
230

 Judikatura navíc jiţ několikrát konstatovala 

splnění podmínky § 847 odst. 1 písm. c) OZ v případě manţela rodiče dítěte, který  

o dítě v době jeho nezletilosti pečoval jako o vlastního a nyní by chtěl završit tuto péči  

i po právní stránce a sladit tak faktický vztah se vztahem právním.
231

 Tato judikatura 

potvrzuje i poslední zákonem stanovený případ, jenţ počítá právě s tím, ţe osvojitel 

hodlá osvojit dítě svého manţela.
232

 Jedná se o alternativu k tzv. nepravému osvojení 

nezletilého. Důvodem, proč dítě nebylo osvojeno ještě před dosaţením zletilosti, je 

zpravidla nesouhlas druhého rodiče, případně fakt, ţe ke sňatku osvojitele s rodičem 

osvojence došlo aţ v době zletilosti osvojence. I v tomto případě musí mezi osvojitelem 

a osvojencem existovat vztah nebo základy vztahu, jaký je mezi rodičem a dítětem.
233

  

Vedle taxativního výčtu předpokladů a podmínky souladu s dobrými mravy 

stanoví OZ pro tento typ osvojení zletilého také explicitní zákaz jej provést, pokud by 

bylo v rozporu s odůvodněným zájmem pokrevních rodičů osvojovaného (§ 847  

odst. 2). Důvodová zpráva k OZ k této podmínce pouze uvádí, ţe i přesto, ţe postavení 

rodičů při osvojení zletilého nedosahuje takové úrovně jako při osvojení nezletilého, 

nelze jejich zájem pominout.
234

 Tím je vyjádřena ochrana biologických rodičů 

osvojovaného, jejímţ smyslem je vyrovnat absenci práva rodičů udělit souhlas 
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 HRUŠÁKOVÁ, M. a kol., 2014, op. cit., str. 772. 
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 HRUŠÁKOVÁ, M. a kol., 2014, op. cit., str. 773. 
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s osvojením, které jako jedno z práv rodičů v reţimu § 856 OZ zaniká zletilostí dítěte.
235

 

Ani procesní úprava nepovaţuje rodiče zletilého osvojovaného za účastníky řízení  

o osvojení, poţadavek zjištění jejich odůvodněného zájmu je proto řešen zákonnou 

povinností je v řízení vyslechnout (§ 448 a 450 ZŘS). Zvaţování zájmů pokrevního 

rodiče jako důleţitého aspektu osvojení zletilého potvrzuje i judikatura.
236

 Za zamyšlení 

stojí rozhodně také fakt, ţe zákonodárce zmiňuje v rámci tohoto poţadavku výslovně 

rodiče „pokrevní“, coţ by znamenalo, ţe zjišťování zájmu rodičů se bude (na rozdíl  

od souhlasu rodičů u osvojení nezletilého) týkat pouze rodičů biologických, nikoli 

právních. Dikci tohoto ustanovení povaţuji z tohoto důvodu za nedostatečnou 

s ohledem na účel, k němuţ bylo vytvořeno.
237

 Odůvodněným zájmem pak rozumíme 

zájem racionální povahy, zaloţený na objektivní realitě, představující skutečnou obavu 

a negativní zásah do zájmů dané osoby.
238

 

Ustanovení § 847 odst. 3 OZ stanoví, ţe pro tento typ osvojení zletilého se aţ  

na výjimky
239

 pouţijí obdobně ustanovení o osvojení nezletilého, včetně ustanovení  

o následcích osvojení.
240

 Z povahy jednotlivých ustanovení o osvojení nezletilého je ale 

zřejmé, ţe skutečně vyuţitelná budou pouze některá, příp. jen v omezeném rozsahu, a to 

buď pro jejich vazbu na nezletilost osvojence, nebo pro existenci speciálního ustanovení 

pro osvojení zletilého. Rozhodující budou samozřejmě vţdy okolnosti konkrétního 
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 Pravděpodobně je třeba pro zachování smyslu a účelu osvojení při výkladu tohoto ustanovení  

i přes jeho terminologii vycházet pouze z tzv. matrikových, tedy právních rodičů. (Grygar in MELZER, 

F. a kol., 2016, op. cit., str. 1291.) 
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 Grygar in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 1292. 
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případu. V obecné rovině lze říci, ţe aplikovatelná budou zásadně úvodní ustanovení  

§ 794 aţ 804 OZ s výjimkou § 799 odst. 2, neboť podstatou osvojení zletilého není 

zajištění péče o něj, a § 802 stanovujícího poţadavek nezletilosti a nesvéprávnosti 

osvojence. Poţadavek nejlepších zájmů dítěte z § 795 je nahrazen korektivem dobrých 

mravů, řízení je zahájeno společným návrhem osvojitele a osvojovaného a poţadavek 

přiměřeného věkového rozdílu dle § 803 je zde chápán volněji (viz výše). Z oblasti 

souhlasu s osvojením lze aplikovat pouze částečně § 805 (ve vztahu k souhlasu 

osvojence), § 806 a 808 OZ. Částečně aplikovatelné je také ustanovení § 827, a to 

zejména v odst. 2 – zjištění, proč se k návrhu na osvojení nepřipojil manţel osvojitele. 

Uţít lze i ustanovení § 829 OZ vztahující se k preadopční péči i ustanovení § 830 OZ 

chránící putativního otce osvojovaného. Ustanovení o postavení osvojence po osvojení 

a následcích osvojení na příbuzenské vztahy v § 832 a 833 OZ jsou s výjimkou 

v podobě § 853 také aplikovatelné a stejně tak všechna ustanovení o zrušení osvojení  

a moţnosti opětovně osvojit (§ 840 aţ 845 OZ).
241

 

4.3.3. Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého 

Druhou formou osvojení zletilého je osvojení zletilého, které není obdobou 

osvojení nezletilého. Ustanovení o této formě vychází z předválečné právní úpravy 

osvojení zletilého na našem území a z německého BGB.
242

 Jedná se o poměrně 

specifický institut, jehoţ úkolem je vytvořit právní zázemí pro některé poměrně 

výjimečné situace charakterizované zákonem jako „důvody hodné zvláštního zřetele“  

(§ 848 OZ), které jsou pochopitelně opět ovládány korektivem dobrých mravů. 

Důvodem hodným zvláštního zřetele rozumíme podle důvodové zprávy především 

situace, kdy osoby nemají potomky nebo pokračovatele ve svém vědeckém, 

uměleckém, řemeslném či jiném díle, nebo jim jejich potomci neposkytují dostatečnou 

pomoc ve stáří či v nemoci, jsou nedosaţitelní nebo pobývají na neznámém místě apod. 

Výčet situací je ale pouze demonstrativní a v úvahu přicházejí i jiné důvody, jejichţ 

váhu bude posuzovat soud.
243

 Důleţité je, ţe zde zcela absentuje poţadavek 

předchozího souţití nebo vztahu rodič-dítě mezi osvojitelem a osvojencem, můţe 

k němu ale být přihlédnuto, pokud existuje. Základním rysem tohoto typu osvojení 
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zletilého musí být jeho skutečný přínos pro osvojitele a osvojence navzájem,  

nebo v odůvodněných případech i jen pro jednoho z nich (§ 848 OZ), přičemţ tento 

přínos musí strany v řízení tvrdit i prokázat.
244

 Zároveň nesmí dojít k újmě  

na důleţitých zájmech potomků osvojitele nebo osvojovaného. Zájmy rodičů 

osvojovaného jiţ v tomto případě relevantní nejsou a nejsou v řízení ani zkoumány, a to 

především proto, ţe cílem tohoto typu osvojení zletilého jiţ v ţádném směru není 

vytvoření náhradní rodiny pro osvojence ani zpřetrhání původních právních vazeb  

(k tomu v tomto případě ani nedochází). Prioritu důleţitých zájmů (pokrevních  

i právních) potomků osvojitele a osvojence podporuje i ustanovení § 801 OZ. 

Dosavadní rozhodovací praxe se však v tomto bodě rozchází s dikcí zákona  

i komentářovou literaturou, neboť se kloní k názoru, ţe osvojení nesmí být na újmu 

důleţitým zájmům potomků osvojitelů, kterými mohou být v případě osvojení zletilého 

i výhradně zájmy majetkové povahy.
245

 Osobně zastávám názor, ţe zájmům majetkové 

povahy sice můţe být v těchto případech přikládán vyšší význam neţ u osvojení 

nezletilého, neměly by však být rozhodující či snad dokonce výhradní. 

Ustanovení § 849 OZ určuje této formě osvojení zletilého jednoznačně charakter 

osvojení neúplného, kdyţ stanoví, ţe osvojením dle § 848 nevzniká osvojenci ani jeho 

potomkům příbuzenský poměr vůči členům rodiny osvojitele ani vůči nim nenabývají 

ţádných majetkových práv. Zároveň zůstávají zachována všechna jejich práva ve vlastní 

rodině. Stejně tak osvojitel nevstupuje do právních vztahů vůči rodině osvojence, ale 

výhradně jen vůči osvojenci a jeho potomkům, má-li pro ně osvojení právní následky 

(viz kapitola 4.3.4). Tímto druhem osvojení zletilého tudíţ vznikají nové vazby pouze 

mezi osvojitelem a osvojencem, případně jeho potomky, s tím, ţe ze strany osvojitele 

nedojde k nabytí ţádných práv majetkového charakteru (dědické a vyţivovací nároky). 

Rodiče osvojence a osvojitel mají tedy po osvojení v zásadě paralelní postavení.
246

 

Významný rozdíl oproti předchozímu typu osvojení zletilého nalezneme také  

v ustanovení § 848 odst. 2 OZ, které stanoví, ţe ustanovení o osvojení nezletilého, 
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 HRUŠÁKOVÁ, M. a kol., 2014, op. cit., str. 783. 
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včetně ustanovení o jeho následcích, se v tomto případě uţijí přiměřeně.
247

 Tato 

formulace slouţí především ke zdůraznění vyšší míry odlišnosti tohoto typu osvojení 

zletilého od osvojení nezletilého, konkrétní míra aplikovatelnosti ustanovení o osvojení 

nezletilého však bude stejně jako u druhého typu záleţet na účelu konkrétního 

ustanovení a okolnostech konkrétního případu. Obecně lze říct, ţe aplikovatelné budou 

opět – v omezenější míře – úvodní ustanovení o osvojení, a to s výjimkou § 795 

(nevyţaduje se ani vztah rodič-dítě), § 801 (existuje speciální úprava v § 848 odst. 1)  

a § 802 (osvojenec je vţdy zletilý, resp. plně svéprávný). Z pododdílu o souhlasu 

s osvojením lze uţít částečně § 805 (ohledně souhlasu osvojovaného), § 806 a § 808. 

Ustanovení § 809 aţ 822 o souhlasu rodičů jsou shodně s druhým typem osvojení 

zletilého zásadně neaplikovatelná. Stejně je tomu s ustanoveními § 823 aţ 839. 

Ustanovení o zrušení osvojení a opětovném osvojení v § 840 aţ 845 lze pro tento typ 

osvojení zletilého vyuţít s výjimkou ustanovení týkajících se nezrušitelného osvojení, 

neboť přeměna tohoto typu osvojení na nezrušitelné je vzhledem k jeho výlučně 

neúplnému charakteru vyloučena.
248

 

4.3.4. Společná ustanovení a podmínky osvojení zletilého 

Přes zásadní odlišnosti mezi oběma formami osvojení zletilého existují podmínky, 

které jsou pro obě shodné a musí být naplněny za všech okolností. K některým, jejichţ 

společné uţití pro osvojení zletilého jako celek je třeba dovozovat z ustanovení OZ 

implicitně, jsem se jiţ podrobně vyjádřila výše. Předně se jedná o povinnost respektovat 

soulad osvojení zletilého s dobrými mravy dle § 846. Jako další lze jmenovat shodu 

v absenci poţadavku souhlasu rodičů osvojence s osvojením. V neposlední řadě je pak 

rozhodně společný charakter neúplného osvojení, který je pro osvojení zletilého, které 

není obdobou osvojení nezletilého, určen § 849, pro druhý typ osvojení zletilého pak 

plyne z ustanovení § 853 (k němu podrobněji níţe).
249

 

                                                           
247

 Opět lze interpretovat pomocí Legislativních pravidel vlády, tentokrát čl. 41 odst. 2, podle nějţ slova 

„přiměřeně“ spolu s odkazem na ustanovení téhoţ právního předpisu lze uţít výjimečně a vyjadřuje 

volnější vztah mezi příslušným ustanovením a vymezenými právními vztahy. 
248

 HRUŠÁKOVÁ, M. a kol., 2014, op. cit., str. 784 – 788. 
249

 BGB na rozdíl od OZ předpokládá moţnost, ţe by se osvojení zletilého s účinky osvojení nezletilého 

(§ 1772 BGB) stalo osvojením úplným, coţ dokládá i rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 16. 7. 2014,  

sp. zn. II-7 UF 78/14. Soud zde zdůraznil výjimečnost této přeměny s ohledem na okolnosti případu, kdy 

návrh na osvojení byl podán v době, kdy jiţ bylo zcela zřejmé, ţe osvojenci nemohou od pokrevního 
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 Vedle podmínek, jejichţ aplikovatelnost na oba typy osvojení zletilého je dána 

pouze jejich účelem, stanoví OZ v § 850 aţ 853 několik podmínek výslovně 

pojmenovaných jako „společná ustanovení pro osvojení zletilého“. Za prvé je upravena 

situace, kdy je osvojován zletilý, jehoţ svéprávnost je omezena (§ 850 odst. 1). 

Zákonodárce pro tento případ stanoví speciální podmínku povinného zastoupení 

osvojence, a to buď zákonným zástupcem, nebo opatrovníkem, jehoţ soud jmenoval 

v řízení o omezení svéprávnosti. Zletilí osvojenci s omezenou svéprávností budou 

zpravidla osvojováni obdobně jako nezletilí.
250

 § 850 odst. 2 počítá s moţností,  

ţe zletilý osvojenec mohl jiţ uzavřít manţelství, a stanoví tudíţ podmínku osvojení 

v podobě informovaného souhlasu manţela osvojovaného s osvojením, udělovaného 

zásadně ve formě osobního prohlášení vůči soudu. Tento souhlas je podmíněn pouze 

trváním manţelství, faktické souţití manţelů pro něj není relevantní. Osvojení  

bez tohoto souhlasu přichází v úvahu, pouze pokud jej manţel osvojovaného nemůţe 

udělit, protoţe není plně svéprávný, nebo protoţe by opatření takového souhlasu bylo 

pro něj spojeno s těţko překonatelnou překáţkou.
251

 V takovém případě soud 

samostatně posoudí, zda není osvojení v rozporu s oprávněnými zájmy manţela 

osvojovaného, případně se zájmy dalších členů rodiny.
252

 Souhlas manţela je 

odvolatelný, a to nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení.
253

 Třetí 

společné ustanovení řeší problematiku příjmení osvojence po osvojení. Osvojení 

zletilého nemá samo o sobě dopad na příjmení osvojence (§ 851 odst. 1). Tato myšlenka 

vychází z předpokladu, ţe cílem osvojení zletilého je pouze právní formalizace dříve 

vzniklých vazeb, pro niţ není sjednocení příjmení podstatné. To neplatí pouze v případě 

osvojení dle § 848, pokud by jako důvod hodný zvláštního zřetele bylo uvedeno 

pokračování v rodové tradici a rodovém příjmení. Z tohoto i jakýchkoli jiných důvodů 

zákon připouští, aby na základě souhlasu osvojitele, případně i jeho manţela, nesou-li 

společné příjmení, připojil osvojenec osvojitelovo příjmení ke svému (§ 851 odst. 2).
254

 

                                                                                                                                                                          
rodiče v budoucnu nic očekávat, neboť jeho schopnost dostát jakýmkoli povinnostem a právům 

plynoucím z rodičovské odpovědnosti byla vyloučena utrpěnou mrtvicí. 
250

 Zuklínová in ŠVESTKA, J. a kol., 2014, op. cit., k § 850. 
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 Musí jít o objektivní překáţku vzniklou v např. v závislosti na neznámém pobytu manţela spojeném 

s dalšími zvláštními důvody. Tuto podmínku je vţdy potřeba vykládat restriktivně. (Grygar in MELZER, 

F. a kol., 2016, op. cit., str. 1300.) 
252

 Nahrazení souhlasu manţela souhlasem zástupce či opatrovníka je vyloučeno. 
253

 Grygar in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 1299. 
254

 Nové příjmení bude připojeno za původní příjmení bez spojovníku, a to na základě § 660 písm. c) OZ 

per analogiam. Pokud by chtěl osvojenec nést pouze příjmení osvojitele, bude muset ţádat o změnu 



61 

 

Trvá-li manţelství tohoto osvojence a nesou-li manţelé společné příjmení, je k postupu 

podle § 851 odst. 2 vyţadován souhlas manţela osvojence (§ 851 odst. 3). Následující 

společné ustanovení upravuje dopady osvojení zletilého na potomky (descendenty) 

osvojence, přičemţ je zaveden dvojí reţim – pro potomky, kteří se narodili  

před okamţikem osvojení, a pro potomky narozené po něm (§ 852). Právní následky má 

osvojení zletilého bez dalšího pouze pro potomky osvojence, kteří se narodili  

po okamţiku osvojení. Jsou-li tu potomci narození dříve, vyţaduje se jejich souhlas
255

, 

jinak pro ně osvojení jejich rodiče účinky mít nebude.
256

 Je-li takových potomků více, 

musí kaţdý udělit souhlas s osvojením a přijetím jeho právních následků sám za sebe. 

Opět implicitně dovozujeme, ţe potomek osvojence můţe udělený souhlas odvolat  

do právní moci rozhodnutí o osvojení.
257

 Poslední společná oblast podmínek upravená  

§ 835 se vztahuje k vyţivovací povinnosti a dědickému právu osvojence a osvojitele  

při osvojení zletilého. Toto ustanovení je typickým projevem neúplnosti osvojení, která 

byla především ve vztahu k vyţivovací povinnosti trendem naší právní úpravy do roku 

1964.
258

 Vyţivovací povinnost (zejména u osvojení zletilého, které je obdobou osvojení 

nezletilého) má od právní moci rozhodnutí o osvojení osvojitel. Pouze není-li schopen jí 

dostát, v rozsahu, v jakém toho není schopen, má osvojenec podpůrný nárok na výţivné 

vůči svým předkům a potomkům. Naopak vyţivovací povinnost osvojence vůči jeho 

předkům a potomkům právní mocí rozhodnutí o osvojení zásadně zaniká, ledaţe by zde 

nebyly jiné osoby, které by ji měly, nebo by tyto nebyly schopny jí dostát. Právní mocí 

rozhodnutí o osvojení zletilého je osvojenec zařazen do první třídy dědiců osvojitele,  

do dědického práva osvojitele vůči třetím osobám osvojenec zásadně nevstupuje, ledaţe 

by s tím tato třetí osoba v rámci pořízení pro případ smrti souhlasila. Právní následky 

z oblasti vyţivovací povinnosti a dědického práva se uplatní i na potomky osvojence, 

pokud se narodili po osvojení nebo dali k osvojení souhlas.
259

  

                                                                                                                                                                          
příjmení ve správním řízení podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení. (Grygar  

in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 1301.) 
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 Komentáře k § 852 OZ se rozcházejí v názoru, od kdy je potomek osvojence schopen sám udělit 

souhlas k osvojení rodiče. Jako rozhodující je navrhováno buď kritérium nabytí plné svéprávnosti 

(Grygar in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 1303), nebo dosaţení 12 let věku s ohledem na pravidlo 

pro souhlas dítěte s osvojením (HRUŠÁKOVÁ, M. a kol., 2014, op. cit., str. 797), přičemţ pro obojí 

platí, ţe do dosaţení té které hranice by za potomka jednal opatrovník. 
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 Důvodová zpráva k § 850 zákona č. 89/2012 Sb., op. cit. 
257

 HRUŠÁKOVÁ, M. a kol., 2014, op. cit., str. 796 – 797. 
258

 Důvodová zpráva k § 853 a 854 zákona č. 89/2012 Sb., op. cit. 
259

 Zuklínová in ŠVESTKA, J. a kol., 2014, op. cit., k § 853. 
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4.3.5. Osvojení nezletilého, kterému byla přiznána plná svéprávnost 

Posledním ustanovením OZ týkajícím se osvojení zletilého, které je dle mého 

názoru ne zcela logicky zařazeno mezi ostatní společná ustanovení, je § 854, podle nějţ 

se všechna ustanovení o osvojení zletilého uţijí obdobně i pro osvojení osoby nezletilé, 

které byla přiznána plná svéprávnost. S ohledem na výše uvedený výklad pojmu 

„obdobně“ je zřejmé, ţe zákonodárce předpokládá uţití všech ustanovení o osvojení 

zletilého v plném rozsahu, coţ dokládá i komentářová literatura.
260

 M. Zuklínová přímo 

uvádí, ţe zde platí „dovolení, že zletilým je ten, kdo nabyl svéprávnosti.“
261

 

Formulaci ustanovení § 854 povaţuji za nedostatečnou. Cílem zákonodárce bylo 

jistě zdůraznit rovné postavení plně svéprávných osob k osvojení, jehoţ charakter by 

měl odpovídat osvojení zletilého, neboť u plně svéprávných osob je dána plná 

způsobilost právně jednat, která je předpokládána u osob zletilých.
262

 OZ zakotvuje  

v § 30 odst. 2 moţnost nabytí plné svéprávnosti i nezletilcům
263

, a to přiznáním 

svéprávnosti, nebo uzavřením manţelství. Formulace § 854 zmiňující nezletilého, 

kterému „byla přiznána plná svéprávnost“, by tak při doslovném výkladu dopadala 

pouze na tu část nezletilců, kterým byla svéprávnost přiznána soudem dle § 37 OZ, 

nikoli uţ na ty, kteří nabyli plné svéprávnosti ex lege uzavřením manţelství dle § 30 

odst. 2 ve spojení s § 672 odst. 2 OZ, coţ jistě nebylo záměrem zákonodárce. 

Ustanovení § 854 je proto nutno vykládat extenzivně s ohledem na jeho účel. 

Nepřikláním se ani k odborné interpretaci tohoto ustanovení v komentářové 

literatuře, neboť jsem přesvědčena, ţe i přes shodné právní postavení svéprávných 

nezletilých a svéprávných zletilých je třeba vzít v úvahu pojetí svéprávného nezletilého 

ve světle čl. 1 ÚPD, podle jehoţ dikce je i svéprávný nezletilý stále dítětem. Podle 

současné právní úpravy v ČR totiţ nedochází nabytím plné svéprávnosti i k nabytí 

zletilosti, jak tomu bylo za účinnosti OZ 1964. I přesto, ţe je logické u svéprávných 

nezletilců předpokládat niţší potřebu zákonné ochrany neţ u nesvéprávných, z jejich 

statusu „dítěte“ dle ÚPD vyplývá dle mého názoru alespoň částečně opak. Problém 
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 Grygar in MELZER, F. a kol., 2016, op. cit., str. 1306. 
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 Zuklínová in ŠVESTKA, J. a kol., 2014, op. cit., k § 854. 
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 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9. Str. 195. 
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 Pouze nezletilcům starším šestnácti let věku. (LAVICKÝ, P. a kol., 2014, op. cit., str. 195 a 196.) 
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vidím v této souvislosti zejména u poţadavku souhlasu rodičů osvojovaného 

s osvojením. M. Hrušáková jako jediná řeší tento problém konstatováním, ţe „[z]aniká-

li právo souhlasit s osvojením zletilostí, s ohledem na obecný zánik práv a povinností 

podle § 856, a platí-li pro osvojení svéprávného stejná pravidla jako pro osvojení 

zletilého, je třeba dovodit, že rodič pozbývá práva souhlasit s osvojením i nabytím plné 

svéprávnosti osvojovaného dítěte.“
264

 Tuto interpretaci chápu jako poněkud prázdný 

důkaz kruhem, neboť autorka výkladem § 854 za pomoci ustanovení § 856, jímţ se 

implicitně dovozuje absence podmínky souhlasu rodiče s osvojením zletilého, dochází 

postupnou dedukcí aţ do bodu, kdy interpretuje § 856 na základě § 854. Z tohoto 

důvodu povaţuji za vhodnější řešení de lege ferenda, kdy by byl do § 854 vloţen 

odstavec upravující povinnost souhlasu rodičů svéprávného nezletilého osvojovaného 

s osvojením, příp. by bylo výslovně zmíněno, ţe tato povinnost zde není. Alternativním 

řešením se můţe stát také budoucí judikatura k této problematice. 

4.4. Řízení ve věcech osvojení zletilého 

Řízení ve věcech osvojení jsou s účinností od 1. ledna 2014 upravena v zákoně  

o zvláštních řízeních soudních. Tato nová procesní úprava zavedla řízení o osvojení 

jako souhrnné řízení, v jehoţ rámci probíhají některá řízení dílčí, zejm. o prohlášení 

souhlasu příslušných osob s osvojením. ZŘS reflektuje hmotněprávní úpravu institutu 

osvojení, pročeţ je řízení o osvojení rozděleno na dvě zcela samostatná řízení – řízení  

o osvojení nezletilého (§ 427 aţ 444) a řízení o osvojení zletilého (§ 445 aţ 451). 

Zajímavostí a v určitém ohledu také nedostatkem procesní úpravy osvojení je,  

ţe na rozdíl od hmotného práva, kde je výslovně stanoveno obdobné či přiměřené uţití 

ustanovení o osvojení nezletilého, v procesní rovině k takovému prolnutí nedochází  

a oba druhy řízení jsou koncipovány zcela odděleně. K. Svoboda v komentáři k ZŘS 

vychází z teorie, ţe s ohledem na harmonizační snahy po 1. 1. 2014, směřující 

k neobtíţné aplikaci hmotného práva, je třeba systematickým výkladem dovodit,  

ţe procesní ustanovení o osvojení nezletilého jsou po vzoru hmotného práva rovněţ 

podpůrně vyuţitelná pro řízení o osvojení zletilého, a to zejména ohledně některých 

institutů jako např. utajení osvojení či dohled nad osvojením (pro případ zletilého 
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 HRUŠÁKOVÁ, M. a kol., 2014, op. cit., str. 774. 
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osvojence, který není plně svéprávný).
265

 Tento názor však není podpořen  

ani důvodovou zprávou ani ostatní komentářovou či jinou odbornou literaturou k ZŘS. 

Pro řízení o osvojení zletilého stanoví ZŘS poměrně jednoduchá procesní 

pravidla. Řízení je pojato jako nesporné, čemuţ odpovídá zejména uţití zásady 

vyšetřovací, a zásadně jako návrhové (§ 446). Zahajuje se pouze podáním návrhu 

příslušnému soudu, jímţ je dle § 445 ZŘS ve spojení s § 85 odst. 1 OSŘ okresní soud, 

v jehoţ obvodu má osvojovaný bydliště. Tento návrh musí splňovat obecné náleţitosti 

návrhu dle OSŘ a můţe jej dle § 796 odst. 2 OZ podat osvojitel a osvojovaný se k němu 

musí připojit. Připojením rozumíme vyjádření výslovného souhlasu osvojovaného 

s osvojením včetně příslušné formy osvojení, který můţe být uveden přímo  

v textu návrhu nebo i v jeho přílohách. Není-li souhlas v návrhu uveden, vyzve soud 

navrhovatele k jeho doplnění v určené lhůtě. Uplyne-li tato lhůta marně, soud návrh 

odmítne.
266

 V následujícím ustanovení ZŘS je upraven okruh účastníků řízení (§ 448). 

Těmi zákon rozumí osvojence, jeho dítě, osvojitele a manţela osvojitele, je-li k řízení 

třeba jeho souhlasu (tedy neosvojuje-li s druhým manţelem společně). § 449 je věnován 

obligatornímu zastoupení nesvéprávného zletilého osvojence. S ohledem na fakt,  

ţe právní úprava osvojení zletilého dopadá obecně na osoby plně svéprávné, není v ZŘS 

pro řízení o osvojení zletilého předepsáno obligatorní zastoupení osvojence. Protoţe je 

však v § 850 odst. 1 OZ předpokládána moţnost osvojit zletilého, který není plně 

svéprávný, bylo potřeba zakotvit v ZŘS speciální povinnost, aby byl takový osvojenec 

v řízení zastoupen svým zákonným zástupcem, příp. ad hoc jmenovaným opatrovníkem. 

Zákon však neřeší situaci udělení souhlasu tímto osvojencem, pokud toho s ohledem  

na omezenou svéprávnost nebude schopen. Komentář k ZŘS v tomto případě dovozuje, 

ţe je vyloučeno, aby souhlas za osvojence udělil jeho zákonný zástupce, a navrhuje 

postupovat analogicky k § 807 OZ, tedy stanovit osvojenci opatrovníka, který bude 

oprávněn se za osvojence vyjádřit.
267

 V následujícím ustanovení ZŘS je obsaţeno 

speciální pravidlo nařizující obligatorní výslech některých osob v řízení (§ 450). Těmi 

jsou předně rodiče osvojence, jedná-li se o osvojení zletilého, které je obdobou osvojení 
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 SVOBODA, K. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-297-7. Str. 889 (Úvod k řízení o osvojení 
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nezletilého, aby bylo dostáno ustanovení § 847 odst. 2 OZ. U druhého typu osvojení 

zletilého není výslech rodičů obligatorně nařízen, neboť zde nedochází u rodičů  

ke statusové změně. Obligatorní výslech se provádí také u dětí osvojence jako účastníků 

řízení, umoţňuje-li to jejich rozumová a volní vyspělost, a u manţela osvojence, pokud 

má a můţe udělit k osvojení souhlas. Vzhledem k výrazným statusovým změnám, 

k nimţ při osvojení dochází, rozhoduje soud v řízení o osvojení zletilého ve věci samé 

rozsudkem (§ 451 ZŘS), z jehoţ obsahu musí mj. vyplývat, o který typ osvojení 

zletilého se jedná a jaké budou jeho dopady na status dotčených osob. Dojde-li 

k dohodě o změně osvojencova příjmení, musí z rozsudku vyplývat i tato změna.
268

 

Řízení o osvojení je ze zákona osvobozeno od soudních poplatků.
269

 

5. Úvaha nad novými vzory pro úpravu osvojení zletilého 

Důvodová zpráva k OZ označuje osvojení zletilého institutem „zcela výjimečným, 

jenž má pomoci řešit některé situace, které jinak než výslovným zákonným ustanovením 

(jde o záležitost statusovou) řešitelné nejsou“.
270

 Tato výjimečnost však není podle mne 

způsobena ničím jiným, neţ dlouhodobou absencí tohoto institutu v našem právním 

řádu, která vyvolává v očích teoretiků i soudů ohledně této novinky mnoho otázek, které 

mohly být doposud zodpovězeny jen v malé míře, neboť případů osvojení zletilého 

v praxi, a tudíţ i související judikatury, je stále pomálu. Ze zákonné úpravy podmínek 

osvojení zletilého totiţ ţádná taková výjimečnost neplyne a kromě speciality k osvojení 

nezletilého, kterou dovozujeme z § 847 odst. 3 a § 849 odst. 2 OZ, se jedná o institut 

jako kaţdý jiný, který by měl být uţit, jakmile jsou splněny všechny zákonné 

předpoklady. Nejistota okolo osvojování zletilých osob plyne podle mého také 

z relativně úzké nabídky právních vzorů, k nimţ naše úprava vzhlíţí. Ustanovení  

o osvojení zletilého vycházejí téměř výhradně z ABGB, BGB a italského občanského 

zákoníku, čímţ je respektován cíl zákonodárce vytvořit zákoník konvenční vůči 

standardním úpravám kontinentální Evropy.
271

 Celkové kontinentální pojetí zákoníku 

by však jistě nenarušilo, pokud by se právní úprava jednoho konkrétního institutu 
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inspirovala také v oblasti common law. Právní úprava osvojení zletilého je totiţ  

pro některé ze států common law jiţ poměrně tradičních institutem, k němuţ se váţe 

také rozsáhlá judikatura. Osvojení zletilého je součástí právního řádu téměř celého 

území Austrálie
272

 a jedenácti z celkových třinácti provincií Kanady, kdy Alberta jako 

jediná z nich upravuje tento institut dokonce v samostatném zákoně. Ve Spojených 

státech amerických (dále jen „USA“) umoţňují adopci zletilých všechny státy (poslední 

přijalo novou právní úpravu New Jersey), přičemţ čtyřicet z nich ji umoţňuje víceméně 

bez jakýchkoli zásadních omezení či předpokladů
273

.
274

  

USA se v oblasti osvojení zletilého pyšní bohatou rozhodovací praxí, která se 

mnohdy dotýká i některých předpokladů osvojení zletilého obsaţených v našem OZ.  

Ve věci Adoption of L. C. posuzoval soud v New Jersey přiměřený věkový rozdíl mezi 

osvojitelem a osvojencem, kdyţ rozhodoval o osvojení 52 leté ţeny manţeli ve věku  

50 a 53 let. Soud k tomuto konstatoval, ţe adopce nemůţe být schválena, pokud není 

mezi osvojiteli a osvojencem věkový rozdíl alespoň 10 let.
275

 V tomto případě se 

evidentně jednalo o obdobu našeho osvojení zletilého, které není obdobou osvojení 

nezletilého, a řešení otázky přiměřeného věkového rozdílu by pro naši právní úpravu 

mohlo být směrodatné, neboť u nás je tato otázka stále nedořešená. Stejně tak by bylo 

moţné hledat inspiraci v judikatuře věnované souhlasu manţela osvojitele s osvojením. 

Ten je dle soudní praxe v USA vyţadován ve všech případech osvojení zletilého  

a v několika případech znamenal jeho nedostatek dodatečné zneplatnění osvojení. 

Jmenuji např. rozsudky ve věci O’Keefe
276

 či Adoption of Sewall
277

. Za velmi zásadní 

povaţuji rozhodnutí amerických soudů z počátku 20. století, v nichţ byl posuzován 

pojem „dítě“ ve vztahu k osvojení. Jedním z prvních se stal rozsudek ve věci Sheffield  
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v. Franklin, kdy soud v Alabamě prohlásil, ţe pojem „dítě“ v zákoníku z roku 1886 má 

referovat o statusu osvojovaného, nikoli o jeho nezletilosti.
278

 Ve stejném duchu byly 

později vydány i rozsudky Buerk v. Calhoun
279

 a Craft v. Blass
280

. Soudy v těchto 

rozhodnutích dospěly k závěru, ţe pojem „dítě“ má dva odlišné významy – jednak 

v souvislosti s existujícím rodinným vztahem, jednak v souvislosti s věkem 

(nezletilostí), a ţe zákony o osvojení uţívají pojem „dítě“ k vyjádření postavení osoby 

v rodině a jejího vztahu k osobě „rodiče“, a dítětem tudíţ můţe být míněna i osoba 

zletilá. Tyto rozsudky se staly důleţitým impulsem pro budoucí důsledné rozlišování  

a uţívání pojmů „dítě“ a „nezletilý“, příp. „nezletilé dítě“, v právních předpisech. 

Významná jsou pak nepochybně také rozhodnutí, která se vztahují k moţnému účelu 

osvojení zletilého. Nejvyšší soudní dvůr v Massachusetts vydal v této souvislosti jedno 

z prvních rozhodnutí povolující osvojení zletilého v USA, a to ve věci Collamore  

v. Learned.  Rozsudek je zajímavý zejména proto, ţe potvrdil moţnost osvojit zletilého 

pouze za účelem vytvoření dědického nároku osvojence vůči osvojiteli.
281

 

Za zajímavý povaţuji obecně způsob, jakým se právo států USA staví k vytváření 

podmínek pro osvojení zletilých osob. Z dosavadní judikatury totiţ jednoznačně plyne, 

ţe je předpokládána existence poměrně velkého mnoţství druhů (důvodů) osvojení 

zletilého, k nimţ soudy vţdy aţ následně v jednotlivých případech dotváří konkrétní 

limity, a to zejména pro oblast dědického práva. Mezi předpokládané druhy osvojení 

zletilého patří tzv. rodinná adopce zletilého (osvojení za existence předchozího vztahu 

rodič-dítě, osvojení zletilého příbuzného či osvojení zletilého nevlastního potomka), 

osvojení mezi páry stejného pohlaví
282

, osvojení mezi spřízněnými osobami za účelem 

získání jiných neţ dědických výhod, osvojení za účelem vytvoření nebo zvýšení 

dědických nároků, v některých státech dokonce osvojení mezi manţely
283

 a mezi 
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nesezdanými heterosexuálními páry a osvojení mezi nepříbuznými osobami za účelem 

vytvoření dědického nároku vůči třetím osobám.
284

 

Prezentováním některých názorů americké judikatury a odborné literatury jsem se 

snaţila upozornit na skutečnost, ţe naše právní úprava je podle mého názoru v mnoha 

ohledech svázána a limitována orientací pouze na názory kontinentálních sousedů, 

zejména německých soudů. Na poli common law přitom existuje řada aktuálních  

a inovativních názorů a soudních rozhodnutí, která by byla jistě pohodlně aplikovatelná 

i na náš institut osvojení zletilého, a to nejen za účelem jeho „uvolnění“ např. co  

do moţného hlavního motivu u osvojení zletilého, které není obdobou osvojení 

nezletilého, ale naopak také pro konkretizaci některých dosud nevyřešených otázek, 

jakou je třeba minimální věkový rozdíl mezi osvojitelem a zletilým osvojencem. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo poskytnout komplexní pohled na právní úpravu institutu 

osvojení zletilého na našem území od počátku 20. století do současnosti, a to především 

ve snaze zdůraznit změny v pojetí tohoto institutu tak, jak jej znalo římské právo  

a později ABGB a náš prvorepublikový právní řád, a jak se později vyvíjelo s ohledem 

na aktuální politické a společenské smýšlení. Za účelem celistvosti historického výkladu 

jsem se v části práce věnovala i období našich právních dějin od roku 1950 do roku 

2013, kdy byl institut osvojení zletilého z našeho právního řádu vyloučen. Toto období 

povaţuji pro institut osvojení zletilého za podstatné, neboť došlo k výrazným změnám 

v některých obecných ustanoveních o osvojení, která jsou dnes v rámci osvojení 

zletilého aplikovatelná, a také se vlivem společenských a politických změn postupně 

vyvíjel moderní pohled na práva a zájem dítěte, který dnes dotváří důleţitý kontext  

i kontrast k institutu osvojení zletilého. V tomto období byla také sjednána řada 

význačných mezinárodních úmluv, které daly později rámec nové úpravě osvojení 

v ČR. 

Osvojování zletilých osob má ve světových právních dějinách výrazně bohatší 

minulost neţ adopce dětí. Římské právo i pozdější evropské úpravy z něj vycházející 

chápaly osvojení jako institut slouţící zejména potřebám osvojitele, jehoţ úmyslem je 

opatřit si dědice a pokračovatele rodu. Z toho důvodu byly osvojovány převáţně osoby 

zletilé. Tuto koncepci převzal i rakouský ABGB, jehoţ ustanovení o osvojení se stala 

základem naší prvorepublikové právní úpravy. Vlivem první světové války došlo  

při přesunu úpravy osvojení z OZO do samostatného ZO ke zdůraznění osvojení 

nezletilých osiřelých dětí, myšlenkové pojetí osvojení zletilých osob však zůstalo 

zachováno. Jako jediný účel tohoto institutu byla i nadále uvaţována snaha o získání 

dědice či pokračovatele v rodu nebo díle. Po únorovém převratu roku 1948 se koncepce 

osvojení radikálně změnila a středobodem socialistického chápání se stala rodina, 

nezletilé dítě a náhradní péče o něj, coţ vedlo k absolutnímu potlačení moţnosti osvojit 

zletilou osobu v ZPR i pozdějším ZOR, který tento reţim osvojení udrţel aţ do roku 

2013. Linii odmítání osvojení zletilých osob, zaloţeného na myšlence, ţe výhradním 

smyslem osvojení je zajistit zvýšenou ochranu nezletilým dětem při hledání náhradního 

rodinného prostředí, zpřetrhala aţ rekodifikace soukromého práva účinná od 1. 1. 2014. 
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Zákonodárci při tvorbě OZ a souvisejících zákonů zdůraznili snahu odklonit se  

od sovětské koncepce rodinného práva a navrátit se k evropským kontinentálním 

tradicím, zejména standardům německým a rakouským. Tento zlom znamenal otevřené 

dveře pro osvojení zletilého, které nadále přestalo být chápáno jako rozporné 

s veřejným zájmem na ochranu dítěte.  

Současná podoba tohoto institutu byla vytvořena v návaznosti na předválečný 

československý právní řád, ovšem tentokrát pod vlivem společenských změn a právních 

úprav některých vyspělých sousedních států. Nejzásadnější změnou je samozřejmě 

opuštění smluvního principu, které bylo zejména pro osvojení zletilého typické  

a k jehoţ zrušení došlo jiţ s účinností ZPR. Nově také došlo k důslednému oddělení 

osvojení nezletilého a osvojení zletilého jakou dvou zcela samostatných institutů, 

vedených rozdílnými důvody a majících rozdílné následky. I přes ideový primát 

osvojování nezletilých dětí je osvojení zletilého v OZ přiznáno zcela rovnocenné 

postavení. Zásadní změnou oproti původnímu pojetí osvojení zletilého je rozdělení 

tohoto institutu na dva odlišné druhy – osvojení zletilého, které je obdobou osvojení 

nezletilého, a osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého, a je to právně 

prvně jmenovaný druh osvojení zletilého, který představuje podle mého názoru největší 

odklon od původní koncepce osvojení zletilého na našem území. Osvojení zletilého se 

totiţ díky němu po vzoru zahraničních právních úprav nově stává v konkrétně 

vymezených situacích prostředkem k ochraně celistvosti rodiny a dotvoření náhradních 

rodinných vazeb. Druhá forma osvojení zletilého je pak čistě pozůstatkem původní 

úpravy, nesoucí základní smysl v nalezení následovníka, pokračovatele rodu či díla. 

Oba druhy osvojení zletilého jsou ovládány principem souladu s dobrými mravy  

a oprávněnými či důleţitými zájmy zúčastněných osob, čímţ jsou zajištěny základy 

ochrany před zneuţitím tohoto institutu k nevhodným účelům (zastřený sňatek, 

obcházení dědictví, získání trvalého pobytu apod.), pevné mantinely však bude 

zapotřebí stanovit tomuto institutu judikatorně.  

Návrat institutu osvojení zletilého do našeho právního řádu povaţuji jednoznačně 

za správný, stejně tak i inspiraci v původní československé úpravě a v zahraničních 

zákonících při tvorbě příslušných zákonných ustanovení. Vyloučení moţnosti osvojit 

zletilou osobu představuje podle mého nevhodný zásah státu do osobního a rodinného 
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ţivota jednotlivců a je třeba se mu nadále vyvarovat. Právní úpravu osvojení zletilého 

v OZ hodnotím jako zdařilou, přesto v ní spatřuji některé nedostatky, zejména v podobě 

neúplných či mnohovýznamových ustanovení, jejichţ správná interpretace často stojí 

pouze na komentářové literatuře, neboť rozhodovací praxe je u nás prozatím v této 

oblasti velmi úzká. Přesto nutno podotknout, ţe z dosavadní judikatury je zřejmé,  

ţe české soudy osvojování zletilých osob podporují, neboť aţ na výjimky zejména  

při osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého, u nějţ je obtíţnější 

doloţit existenci důvodů hodných zvláštního zřetele, návrhy na osvojení zletilých osob 

schvalují. Mimo uvedení mnohých rozsudků českých soudů jsem se v této práci snaţila 

na konkrétních případech zdůraznit rovněţ vyuţitelnost judikatury německé, kterou 

povaţuji za moţný podklad pro úpravu osvojení zletilého de lege ferenda. V poslední 

kapitole této práce jsem navrhla moţnost přihlédnout při budoucím výkladu a aplikaci 

osvojení zletilého také k úpravě tohoto institutu ve státech common law, zejména pak 

k judikatuře některých států USA, která se vyjadřuje k mnoha jeho významným 

aspektům a podmínkám. Ať jiţ bude právní úprava osvojení zletilého hledat odpovědi 

na své otázky v Evropě či mimo ni, jedná se rozhodně o „běh na dlouhou trať“. 

Doufám, ţe po protnutí cílové pásky bude tento institut plně vyspělý a nakloněný co 

nejširšímu vyuţívání. 
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Abstrakt 

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

Tato diplomová práce se zaměřuje na historický vývoj právního institutu osvojení 

zletilého, který se navrátil do současné právní úpravy po více neţ 60 letech, během 

nichţ 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 nichţ 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 muţů, kteří hledali 

dědice a pokračovatele rodu a rodového jména. Římskoprávní koncepce osvojení 

zletilého se stala vzorem pro většinu kontinentálních zákonných úprav aţ 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 moţnost 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 níţ 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 moţnost 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. 
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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 navrţeno řešit úpravou de lege 

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

Závěrečná kapitola práce navrhuje rovněţ hledat řešení některých sporných otázek 

v judikatuře států common law. 
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Abstract 

Thesis title: Adoption of persons of full age – evolution and comparison of legislation 

from the General Civil Code to the Civil Code 2012 

This master’s thesis focuses on historical evolution of the legal institute  

of adoption of persons of full age, also known as adoption of an adult or adult adoption. 

This legal option returned to the Czech family law after more than 60 years of legal 

history, during which it was prohibited with regard to the former understanding  

of adoption. The restoration of adult adoption to the Czech legislation was caused  

by one of the main principles on which the new Civil Code is based, and that is a return 

to traditional understanding and interpretation of family law within European 

continental traditions. 

   The first part of this thesis deals with historical evolution of the legal option  

to adopt an adult person since the ancient Rome epoch, where this institute came from. 

The adoption had a totally different purpose compared to these days. It served 

especially the needs of an adoptive father, who wanted to have a successor of his own 

kin and heir. Roman law later became a model for legislation in the continental Europe.  

Until the middle of the 20
th

 century, it was allowed to adopt an adult as well  

as a minor in the Czechoslovakia. This historical epoch of our family law evolution 

creates the main theme of the second chapter of the thesis. The third part of the thesis 

concentrates on that part of our legal history, when the adoption of an adult was 

forbidden. From 1950 to 2013, the institute of adoption followed the Soviet family law 

model, which had reduced the purpose of adoption process only to create a complete 

family as a base unit of the state and to substitute family environment for a minor child.  

Next part of the thesis deals with current legal regulation of adoption, because 

there is again a possibility to adopt an adult person after private law recodification. 

Although the current provisions governing adult adoption are based on our legislation 

preceding the Second World War, there are many new purposes and conditions  

of the adult adoption process due to an important influence of some foreign civil codes. 
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Last but not least, the thesis gives some suggestions on how to solve some current 

ambiguous or questionable issues of adult adoption, especially by analysing 

corresponding case law. Amongst others, it underlines the need of regulation de lege 

ferenda for the adoption of emancipated minors and offers a possibility to inspire our 

perspective on adult adoption in the USA. In overall, the thesis concludes that  

the current regulation of adult adoption is decent and more advanced compared  

to the regulation in the General Civil Code and the Adoption Act before 1950. 
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