
Abstrakt 
 
 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou osvojení dítěte, 

a to jak z hlediska mezinárodních úmluv, tak i českého práva. Pozornost je zaměřena 

na srovnání příslušných ustanovení v občanském zákoníku s pravidly obsaženými 

v mezinárodních úmluvách a je hodnocen způsob, jakým Česká republika 

do svého právního řádu požadavky kladené mezinárodními úmluvami promítla. 

Práce obsahuje úvod, dále je členěna do šesti kapitol a zakončena závěrem. 

První kapitola je věnována pojmu osvojení a tomu, jak je v platné právní úpravě 

chápán. Zároveň jsou vyjmenovány i jednotlivé mezinárodní úmluvy, 

které se zabývají úpravou osvojení a stanovují základní požadavky na národní 

úpravy jednotlivých smluvních států. Ve druhé kapitole jsou vymezeny druhy 

osvojení včetně stručné charakteristiky a popsání hlavních znaků, ve kterých 

se jednotlivé druhy odlišují. Pro jistou kontroverznost je podrobněji rozebrána 

otázka zrušitelného a nezrušitelného osvojení. Třetí kapitola uvádí základní 

předpoklady, jejichž splnění je nutné pro realizaci osvojení. Jedná se zejména 

o takové předpoklady, které musí splňovat osoba osvojitele, resp. osvojitelů, 

ale některé jsou též na straně osvojence či spočívají v pravomoci orgánu, který 

o osvojení rozhoduje. V následující čtvrté kapitole je veškerá pozornost směřována 

k souhlasům, jejichž udělení je třeba k osvojení. Osoby, které souhlas k osvojení 

musí dát, jsou rodiče osvojovaného dítěte a samo osvojované dítě. Pokud je 

individuálně osvojováno dítě pouze jedním z manželů, vyžaduje se také souhlas 

druhého manžela. O každé z těchto osob pojednávají zvlášť jednotlivé podkapitoly. 

Pátá kapitola se zabývá dalšími předpoklady, bez kterých není o osvojení možné 

rozhodnout. Kapitola šestá uvádí, k jakým nejvýznamnějším změnám v důsledku 

osvojení dochází, a konečně sedmá kapitola představuje právní úpravu osvojení 

v Irsku a podává srovnání české a irské právní úpravy v tomto ohledu. 

V závěru práce je obsaženo obecné shrnutí obsahu mezinárodních úmluv 

a jejich významu pro národní právní úpravy smluvních států. Platná česká právní 

úprava osvojení dítěte je zhodnocena z hlediska jejího souladu s ustanoveními 

mezinárodních úmluv. 


