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Seznam zkratek
EÚVPD

Evropská úmluva o výkonu práv dětí, ze dne 25. 1. 1996,
publikovaná pod č. 54/2001 Sb. m. s.

EÚOD

Evropská úmluva o osvojení dětí, ze dne 24. 4. 1967,
publikovaná pod č. 132/2000 Sb. m. s.

OSPOD

Orgán sociálně-právní ochrany dětí.

OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

TZ

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

ÚODSMO

Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním
osvojení, ze dne 29. 5. 1993, publikovaná pod č. 43/2000 Sb.
m. s.

ÚPD

Úmluva o právech dítěte, ze dne 20. 11. 1989, publikovaná
pod č. 104/1991 Sb.

ZSPOD

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

ZŘS

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Úvod
Výchova dítěte v jeho přirozené rodině je nejdůležitějším a nejzákladnějším
aspektem pro jeho vývoj. V některých případech bohužel nelze možnost takového
vývoje zajistit v prostředí přirozené rodiny dítěte. Důvody k tomu mohou být různé,
avšak mají společný důsledek spočívající v neposkytování dostatku péče
a pozornosti ze strany rodičů směrem k dítěti. Je bez pochyby, že následkem
zanedbávání dítě trpí. Pro tyto případy, kdy přirozená rodina dítěte není z jakéhokoli
důvodu schopna nebo ochotna zajistit řádnou výchovu a péči o své dítě, je mimo jiné
k dispozici možnost využití institutu osvojení.
Osvojení neboli adopce se ve svém důsledku nejvíce přibližuje péči
v přirozené rodině, protože nahrazuje rodinnou péči nejenom tím, že mezi osvojenci
a osvojiteli vytváří vztahy jako mezi dětmi a rodiči, ale také mezi příbuznými
osvojitelů a osvojenci vytváří vztahy příbuzenské.
V

rámci

českého

práva

je

osvojení

upraveno

zejména

zákonem

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), a to
v jeho části druhé pojednávající o rodinném právu. Ústavní základ pro navazující
úpravu osvojení je položen v usnesení předsednictva České národní rady
č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního
pořádku České republiky (dále jen „LZPS“), a to v článku 32. K problematice
osvojení se dále váží zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
upravující

zprostředkování

osvojení

a

vymezující

institucionální

zajištění

a fungování sociálně-právní ochrany dětí, a také zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních, který stanovuje procesní rámec ve věcech osvojení.
Z mezinárodních úmluv týkajících se tématu osvojení jsou pro účely
komparace s českou právní úpravou vybrány následující dokumenty, na které
je soustředěna pozornost: Úmluva o právech dítěte (1989), Evropská úmluva
o osvojení dětí (1967), Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním
osvojení (1993). Hojně zohledňovaná je také Revidovaná Evropská úmluva
o osvojení dětí (2008), která i přes to, že doposud nebyla Českou republikou
ratifikována, pro ni má zásadní význam, jelikož ustanovení revidované úmluvy byla
reflektována již při zpracovávání návrhu v rámci rekodifikace občanského zákoníku.
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Žádná z uváděných mezinárodních úmluv se nedotýká osvojení zletilého,
proto je i celá práce soustředěna na osvojení nezletilého nesvéprávného dítěte.
Institut osvojení zletilého byl do české právní úpravy opětovně zaveden právě díky
rekodifikaci občanského zákoníku. Slušelo by se věnovat mu zvláštní pozornost
v dostatečné míře tak, aby například mohl být podroben analýze z hlediska
historického vývoje a rovněž aby jeho využití mohlo být kriticky zhodnoceno,
a to nejen z hlediska českého práva, ale také v porovnání s ostatními evropskými
státy. Tomu ale bohužel není s ohledem na určený rozsah předkládané diplomové
práce možné dostatečně vyhovět.
Práce je členěna do sedmi kapitol, z nichž vysvětlení pojmu osvojení
je věnována kapitola první. Pojem je v ní vymezen podle české právní úpravy
za zohlednění širšího rámce vymezeného mezinárodními úmluvami. Následující
kapitola pak obsahuje dělení osvojení na jednotlivé druhy vždy spolu s krátkým
komentářem.
Osvojení může být realizováno pouze při dodržení zákonných předpokladů,
které mohou být rozděleny do tří jednotlivých skupin, a to na obecné předpoklady,
předpoklad udělení potřebných souhlasů s osvojením a konečně další předpoklady
vztahující se k dalšímu postupu při osvojování. 1 Dělení se jeví jako praktické,
protože vyčleněním podmínky souhlasů s osvojením do samostatné skupiny fakticky
zdůrazňuje jejich klíčový význam. Každé z těchto skupin jsou samostatně věnovány
třetí, čtvrtá a pátá kapitola této práce.
Následující – šestá – kapitola má za úkol představit následky osvojení,
které se týkají osoby osvojence a osvojitele a jejich příbuzných, ale také
vznikajících a zanikajících práv a povinností v souvislosti se změnou osobního stavu
osvojence. Konečně, sedmá kapitola práce je věnována právní úpravě osvojení
v Irsku a obsahuje též srovnání s českým právem.
Cílem této práce není podat komplexní výklad o problematice osvojení.
Práce je koncipována spíše jako analýza současného stavu české právní úpravy
osvojení, jakož i jednotlivých mezinárodních úmluv týkajících se tohoto tématu
a jejich vlivu na české právo. Poznatky získané analýzou mezinárodních dokumentů
jsou porovnávány s národní úpravou, a to z hlediska jejich souladnosti, případných
1

ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol.: Občanské právo hmotné.

2

rozdílností a rozporů. Pozornost je zaměřena pouze na některé nejvýznamnější
otázky. Srovnání je rovněž doplněno o kritický pohled a připojena je i související
národní judikatura, jakož i judikatura Evropského soudu pro lidská práva.
Diplomová práce odpovídá právnímu stavu ke dni 3. listopadu 2017.
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1. Pojem osvojení
Osvojení je vymezeno v ustanovení § 794 OZ jako přijetí cizí osoby
za vlastní. Do doby, než nabyl účinnosti občanský zákoník, bylo osvojení chápáno
jako forma náhradní rodinné péče.
Pro osvojované dítě představuje osvojení nyní především statusovou změnu,
v jejímž důsledku přestane být dítětem svých biologických rodičů a stane se dítětem
osvojitelů jako svých nových rodičů. Osvojením zaniknou veškerá práva, která
pro něj vyplývala.
Zvláštnímu významu osvojení napovídá také zařazení ustanovení o osvojení
do hlavy druhé nazvané „rodičovství a švagrovství“ v rámci druhé části občanského
zákoníku. Tím je zdůrazněna odlišnost od náhradní rodinné péče, když její
jednotlivé formy jsou obsaženy v samostatné hlavě třetí nazvané jako „poručenství
a jiné formy péče o dítě“. To ovšem samozřejmě neznamená, že by osvojení nadále
nemělo plnit funkci péče o dítě. Naopak v případě dětí nízkého věku je osobní péče
o ně hlavní povinností osvojitele. Cílem a smyslem osvojení má být nahrazení
biologického rodičovství rodičovstvím právním. Péče o dítě pak tedy následně
vyplývá z rodičovské odpovědnosti, kterou do rozhodnutí soudu o osvojení mají
biologičtí rodiče a poté ti, kdo dítě osvojili.
Jedním z nejzákladnějších mezinárodních dokumentů na poli ochrany dětí
je Úmluva o právech dítěte přijatá dne 20. listopadu 1989. Její článek 21 obsahující
základní pravidla pro osvojení se vztahuje na státy, které institut osvojení uznávají
nebo povolují. Jako nejzákladnější požadavek kladený na tyto státy je zabezpečit,
aby v první řadě byl brán do úvahy zájem dítěte. Česká právní úprava staví zájem
dítěte do popředí, když soulad se zájmy dítěte je považován za jeden ze základních
předpokladů osvojení výslovně stanovený ve druhé větě ustanovení § 795 OZ.
Kromě vyzdvihnutí zájmu dítěte stanovuje zmíněný článek Úmluvy
o právech dítěte smluvním státům další povinnosti týkající se ochrany dítěte
v souvislosti s osvojením. Za povšimnutí stojí nepřesný překlad textu u písmene b)
článku 21. Podle anglické verze tohoto ustanovení lze přistoupit k mezinárodnímu
osvojení tehdy, pokud dítě nemůže být umístěno v pěstounské péči nebo rodině
osvojitele (v zemi jeho původu). Oproti tomu česká verze hovoří o možnosti
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mezinárodního osvojení v případě, kdy dítě nemůže být předáno do výchovy
v zařízení péče o děti nebo v rodině osvojitele (v zemi jeho původu). Z uvedeného
je zřejmé, že podle českého překladu je upřednostňována výchova v zařízení péče
o děti před pěstounskou péčí, o níž hovoří anglický text Úmluvy o právech dítěte.
Vyvstává tak otázka, zda je taková nepřesnost českého překladu záměrem či vznikla
pouhou neznalostí překladatele. Bayerová se přiklání spíše ke druhé možnosti
vzhledem k tomu, že podobné překladové nepřesnosti se v českém překladu
Úmluvy o právech dítěte vyskytují častěji.2
Důležitým mezinárodním dokumentem zabývajícím se výhradně osvojením
dětí je Evropská úmluva o osvojení dětí ze dne 24. dubna 1967 v rámci
Rady Evropy, který byl prezidentem České republiky ratifikován dne 8. září 2000.
Pojem osvojení není v EÚOD nikterak definován, celý její obsah je založen
na předpokladu, že institut osvojení dětí ve všech členských státech Rady Evropy
existuje, nicméně ne vždy v identické podobě. EÚOD proto byla přijata za účelem
přiblížení právních úprav jednotlivých signatářských států, pokud jde o zásady,
na nichž je osvojení dětí postaveno, kroky, které jsou při jeho realizaci
podstupovány, i následky, které s sebou osvojení přináší.3 V roce 2008 bylo přijato
revidované znění Evropské úmluvy o osvojení dětí, k němuž ale doposud
Česká republika nepřistoupila.4 Ani ta však definici pojmu osvojení neobsahuje.
Situace je obdobná i v případě Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci
při mezinárodním osvojení ze dne 29. května 1993, jelikož ani tato neposkytuje
definici osvojení. Nicméně, jak plyne již z názvu Úmluvy, vztahuje se pouze
na mezinárodní osvojení. Mezinárodní osvojení rozeznáváme dvojího druhu.
Zaprvé jde o osvojení z České republiky do ciziny a zadruhé se jedná o osvojení
z ciziny do České republiky.

2

BAYEROVÁ, M.: Osvojení v mezinárodních dokumentech. Právní rozhledy. 1999,
č. 7, s. 394.
3
Preambule EÚOD.
4
Přehled podpisů a ratifikací Revidované Evropské úmluvy o osvojení dětí. [online]
[citováno dne 14. 6. 2017] Dostupné z: http://www.coe.int/en/web/conventions/fulllist/-/conventions/treaty/202/signatures
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2. Druhy osvojení
2.1

Úplné a neúplné osvojení
Podle toho, jaké má osvojení následky, rozlišujeme osvojení úplné a neúplné.

V případě úplného osvojení dochází k zániku veškerých vztahů mezi osvojencem
a jeho biologickými rodiči a ve vztahu k rodičům-osvojitelům nové vztahy vznikají.
Obsahem těchto vztahů jsou práva a povinnosti.
U neúplného osvojení, jak vyplývá z názvu, nedochází k zániku všech práv
a povinností, nýbrž zůstává zachováno právo dědické, jakož i vyživovací povinnost
ve vztahu k původní rodině.
Vzhledem k tomu, že v České republice je v současné době upraveno
jak osvojení nezletilých, tak i osvojení zletilých osob, znamená to, že zde existuje
varianta osvojení úplného i osvojení neúplného. V případě osvojení nezletilých
nesvéprávných dětí se totiž jedná o osvojení úplné, naproti tomu, u osvojení
zletilých jde pouze o osvojení v jeho neúplné podobě.

2.2

Individuální a společné osvojení
O rozdělení na individuální a společné osvojení hovoříme v souvislosti

s osobou,

resp.

osobami

osvojitele.

O

individuální

osvojení

se

jedná,

když osvojitelem je pouze jedna osoba a vzniká tak příbuzenský vztah pouze mezi
osvojitelem a osvojencem. U společného osvojení osvojují dítě manželé společně.
V České republice je možné osvojit dítě oběma způsoby, tedy osvojitelem
může být jedna osoba, nebo mohou dítě společně osvojit manželé. Podrobněji bude
o osobě osvojitele, resp. osobách osvojitelů pojednáno v následující kapitole.

2.3

Vnitrostátní a mezinárodní osvojení
V tomto případě je hlediskem obvyklé bydliště dítěte a jeho změna. Pakliže

dojde k přemístění obvyklého bydliště dítěte ze státu původu do přijímajícího státu,
jedná se o mezinárodní osvojení. Jestliže se obvyklé bydliště dítěte – pokud jde
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o stát – nemění, jde o osvojení vnitrostátní. Mezinárodní osvojení je v mezinárodním
i českém právu považováno za subsidiární k osvojení vnitrostátnímu. Primární
snahou je zajistit dítěti vhodnou péči v zemi jeho původu a teprve není-li to možné,
lze přistoupit k mezinárodnímu osvojení. V této souvislosti hovoří Králíčková
o teritoriální subsidiaritě.5
Základem pro mezinárodní osvojení jsou články 20 a 21 Úmluvy o právech
dítěte a podrobnější úprava je obsažena v Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci
při mezinárodním osvojení. Ústředním orgánem pro mezinárodněprávní ochranu dětí
je na základě ustanovení § 20 odst. 2 písm. b) ZSPOD Úřad pro mezinárodněprávní
ochranu dětí se sídlem v Brně, jehož úloha v procesu mezinárodního osvojení
spočívá zejména ve zprostředkování osvojení. Za tímto účelem vede evidenci dětí
vhodných

k

mezinárodnímu

osvojení,

jakož

i

evidenci

osob

vhodných

stát se osvojiteli.

2.4

Zrušitelné a nezrušitelné osvojení
Podle toho, zda lze osvojení zrušit či nikoliv, rozeznáváme osvojení

zrušitelné a nezrušitelné. V České republice je možno v řízení o osvojení rozhodnout
nejprve pouze o zrušitelném osvojení. Přeměna zrušitelného osvojení na nezrušitelné
pak může nastat dvěma způsoby. Prvním z nich je rozhodnutí soudu o změně
na nezrušitelné osvojení na návrh osvojitele, přičemž ale musí být dodržena
podmínka, že je to v souladu se zájmy dítěte (§ 844 OZ). Druhým způsobem je,
že se osvojení stane nezrušitelným ex lege uplynutím tří let ode dne právní moci
rozsudku o (zrušitelném) osvojení.
Soud osvojení zruší, jsou-li pro to důležité důvody, a to na návrh osvojitele
nebo osvojence, případně obou (§ 840 odst. 1 OZ). Rozhodnout o zrušení osvojení
pro důležité důvody je možné do uplynutí tří let od rozhodnutí osvojení
(§ 840 odst. 2 věta první OZ). Poté je již osvojení nezrušitelným ze zákona, tedy
bez nutnosti dalšího soudního řízení a rozhodnutí. Negativní postoj k automatické
přeměně zrušitelného osvojení na nezrušitelné zastává z několika důvodů Nová.
5

HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kolektiv. Rodinné
právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2017, 400 s., ISBN 978-80-7400-644-9, s. 182.
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Upozorňuje na to, že právě vzhledem k absenci soudního projednání není možné
uplatnit žádná práva garantovaná spravedlivým procesem. Dále také zmiňuje,
že důvody pro zrušení osvojení mohou nastat i po uplynutí tříleté lhůty a klade
si otázku, zda je vhodné, aby osvojení trvalo nadále pouze proto, že tato lhůta
již uplynula.

6

Osobně se s uvedeným stanoviskem nemohu zcela ztotožnit.

Ačkoli se sice argumentace nemožností uplatnit veškerá práva garantovaná v rámci
spravedlivého procesu může zdát silnou, není dle mého na místě. Je pravdou,
že osvojení je významnou statusovou změnou. Tomu odpovídá i jeho hmotněprávní
a procesní úprava. Všechna práva je možné uplatňovat právě v řízení o osvojení.
Je na soudu, aby zhodnotil, zda je osvojení v zájmu dítěte, zda byly dány všechny
potřebné souhlasy a zda jsou splněny všechny ostatní předpoklady nutné
pro osvojení. Rozhodnutí o tom, že se osvojení povoluje, je pak završením celého
postupu. Smyslem osvojení je zajistit dítěti vhodnou rodinu, a to pokud možno
nastálo. Nepovažuji proto za správné, aby bylo osvojení zrušitelné kdykoli,
jelikož existence takových „zadních vrátek“ by v konečném důsledku mohla vést
k pochybnostem o právní jistotě či významu osvojení.
Pokud by ovšem měla být situace natolik vážná, že by osvojení bylo shledáno
v rozporu se zákonem, je možné to řešit za pomoci druhé věty ustanovení
§ 840 odst. 2 OZ, která stanoví, že omezení možnosti zrušit osvojení v tříleté lhůtě
v takovém případě neplatí. Nabízí se tedy otázka, zda skutečně může být řeč
o „nezrušitelném“ osvojení, když zákonná možnost zrušení osvojení, které
je v rozporu se zákonem, zůstává zachována a není nijak časově omezena.
Svoboda označuje možnost zrušení osvojení i po uplynutí tří let v případě rozporu
se zákonem za skrytý mimořádný opravný prostředek sui generis a považuje jej jako
nástroj významného narušení právní jistoty. Závěrem dodává, že od účinnosti
občanského zákoníku již v českém právním prostředí osvojení ve své nezrušitelné
podobě prakticky není.7 Ačkoli souhlasím s názorem, že teoreticky by po uplynutí
tří let od právní moci povolení každého osvojení mohlo dojít i k jeho zrušení
6

Podrobněji viz. Nová in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M.
a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, 2014, 752 s.,
ISBN 978-80-7478-457-6, s. 416.
7
SVOBODA, K.: Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého
práva. Praha: Nakladatelství Wolters Kluwer, a.s., 2014, 244 s., ISBN 978-80-7478512-2, s. 84.
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za podmínky rozporu takového osvojení se zákonem, nevymezuji se k otázce
existence či neexistence nezrušitelného osvojení tak radikálně. Domnívám se,
že k rušení osvojení pro rozpor se zákonem bude vzhledem k výše uvedenému
docházet spíše velice výjimečně, a proto lze o nezrušitelném osvojení v české právní
úpravě hovořit.
Rovněž i podle Evropské úmluvy o osvojení dětí je zrušení osvojení
výjimečným krokem a pokud k němu má dojít, má se tak stát pouze ze závažných
důvodů a jen jestliže je to z takových důvodů zákonem povoleno, a to před
dosažením zletilosti osvojence. Článek 13 odst. 1 EÚOD sice kromě okamžiku
dosažení zletilosti neomezuje možnost zrušit osvojení žádnou jinou lhůtou, ale je
formulován tak, že státům z něj vůbec nevyplývá povinnost ustanovení o zrušení
osvojení ve svém národním právním řádu zakotvit. To výslovně potvrzuje
i důvodová zpráva.8 Naše právní úprava proto není v tomto směru s EÚOD nikterak
v rozporu. Naopak, občanský zákoník správně reflektuje mezinárodní závazek tak,
že pro zrušení osvojení požaduje existenci důležitých důvodů a rozhodnutí soudu.
Čl. 13 odst. 2 EÚOD vylučuje aplikaci odstavce prvého, je-li osvojení neplatné
od počátku, nebo končí-li proto, že se osvojenec stal legitimním dítětem osvojitele.
Revidované znění EÚOD upravuje zrušení osvojení (revocation of an adoption)
obdobně jako starší EÚOD 9 , nicméně otázkou zrušení osvojení pro neplatnost
od počátku (annulment of an adoption) se zabývá podrobněji v čl. 14 odst. 3.
Podle něj, pokud je osvojení od počátku neplatné, má být žádost o zrušení
(application for annulment) podána ve lhůtě stanovené zákonem. Aby nebyly
podmínky pro rušení osvojení z důvodu počáteční neplatnosti příliš široké, mají
smluvní státy povinnost stanovit pro tyto účely časovou hranici a mají navíc
možnost určit i další podmínky. Česká právní úprava na rozdíl od revidované EÚOD
nerozlišuje důsledně pojmy zrušení a zrušení pro neplatnost od počátku, nicméně
podle mého názoru lze za zrušení osvojení (revocation) považovat zrušení podle
ustanovení § 840 odst. 1 OZ a zrušení pro počáteční neplatnost (annulment)
8

European Convention on the Adoption of Children, (ETS No. 058), Explanatory
Report, bod 50. [online] [citováno dne 11. 10. 2017] Dostupná z: http://eudocitizenship.eu/InternationalDB/docs/Explanatory%20Report%20CETS%20058%20PD
F.pdf
9
Viz. čl. 14 odst. 1 a 2 revidované EÚOD.
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je možné přirovnat ke zrušení pro rozpor osvojení se zákonem po uplynutí tříleté
lhůty podle ustanovení § 840 odst. 2 OZ.
Jak vidno, občanský zákoník se v této otázce revidovanou EÚOD
neinspiroval a pro podání návrhu na zrušení osvojení pro rozpor se zákonem žádnou
lhůtu nepředepisuje. Vážný problém to ale nepředstavuje, jelikož – jak již bylo
řečeno – revidovaným zněním Evropské úmluvy o osvojení dětí Česká republika
doposud vázána není.
Zrušením osvojení dojde k zániku poměru, který osvojením vznikl, včetně
práv a povinností z něho vyplývajících a zároveň k obnovení předchozího
příbuzenského poměru mezi dítětem a jeho původní rodinou. Stejně tak dítě získá
i své dřívější příjmení, pokud však neprohlásí, že si ponechá stávající příjmení.

2.5

Tzv. přímé a tzv. nepřímé osvojení
O tzv. přímé osvojení se jedná, pokud se rodiče osvojovaného dítěte

a zájemci o osvojení předem vzájemně znají a není tedy třeba za účelem vyhledání
vhodných uchazečů provádět zprostředkování státem. Jestliže ale ke zprostředkování
dochází, jedná se o tzv. osvojení nepřímé, neboli zprostředkované.10 Vždy je nutné,
aby k osvojení byly dány potřebné souhlasy. V případě tzv. přímého osvojení budou
rodiče dítěte dávat adresný souhlas k osvojení, tedy souhlas pro konkrétní zájemce
o osvojení. Naopak pro tzv. nepřímé osvojení bude často rodiči dáván tzv. souhlas
blanketový, tj. neadresný, vztahující se k předem neomezenému počtu možných
osvojitelů. 11 Blíže o otázkách souhlasů k osvojení pojednává čtvrtá kapitola
této práce.
Dělení osvojení na tzv. přímé a tzv. nepřímé ovšem není všeobecně uznáváno
a většina právních teoretiků o něm vůbec nehovoří. Rovněž skutečnost,
že se zájemci o osvojení a rodiče osvojovaného dítěte předem navzájem znají, značí,
že se v takovém případě nebude jednat o řádný postup v osvojovacím procesu.

10

HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kolektiv. Rodinné
právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2017, 400 s., ISBN 978-80-7400-644-9, s. 181.
11
K tomu též KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Kauza tzv. právně volné dítě. Právní rozhledy. 2004,
č. 2, s. 52.
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3. Obecné předpoklady osvojení
3.1

Soulad osvojení se zájmy dítěte a vztah osvojence a osvojitele
Jedním

ze

základních

předpokladů,

které

uvádí

občanský

zákoník

v ustanoveních týkajících se osvojení, je existence vztahu nebo alespoň základů
takového vztahu mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem
(§ 795 věta první OZ). Z mezinárodních úmluv hovoří o vztahu rodič-dítě
Revidovaná Evropská úmluva o osvojení dětí v úvodu, a to v druhém odstavci
článku prvého. Podle judikatury ESLP je podstatou osvojení zajistit dítěti vhodnou
rodinu, nikoli tedy obstarat osvojitelům dítě. 12 K naplnění tohoto předpokladu
významně napomáhá především péče před osvojením, které je věnována podstatná
část páté kapitoly této práce.
Osvojení má být v souladu se zájmy nezletilého dítěte (§ 795 věta druhá OZ).
Zájem dítěte je z hlediska mezinárodního práva považován za nejzásadnější
a nejzákladnější požadavek kladený na státy a jejich orgány při rozhodování
o osvojení. Obecně je nutnost hledět na zájem dítěte zakotvena v článku 3 ÚPD, a to
při jakékoli činnosti týkající se dětí. Originální anglické znění ÚPD však
oproti českému překladu hovoří o nejlepších zájmech dítěte (the best interests
of the child), nikoli pouze o zájmu dítěte. Vzhledem k tomu, že zájem dítěte
je skutečně nejpodstatnějším právním principem rodinného práva, nemůže být
takový překlad považován za zcela správný.13
Následně i článek 21 ÚPD týkající se výhradně institutu osvojení hovoří
o povinnosti smluvních států zabezpečit, aby vždy byl na prvním místě zohledněn
zájem dítěte. Shodný požadavek je vyjádřen také v Evropské úmluvě o osvojení dětí,
a to v jejím článku 8 odst. 1, který soudu zakazuje povolit osvojení, pakliže není
přesvědčen o skutečnosti, že osvojení je v zájmu osvojovaného dítěte.
Revidovaná Evropská úmluva o osvojení dětí obsahuje stejné ustanovení, ale nově
se jedná o článek 4 odst. 1 Revidované EÚOD.

12

Srov. rozhodnutí ESLP ze dne 26. 2. 2002, stížnost č. 36515/97, Fretté proti Francii.
KORNEL, M.: Některé problematické aspekty principu nejlepšího zájmu dítěte.
Právní rozhledy. 2013, č. 3, s. 88.
13
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Podle platné právní úpravy osvojení je zájem dítěte považován za základní
a nejdůležitější východisko a o jeho naplnění musí být soud spolehlivě přesvědčen,
aby o osvojení mohl kladně rozhodnout. Ustanovení čl. 8 odst. 3 EÚOD obsahuje
domněnku, že osvojení není v souladu se zájmem dítěte, když je věkový rozdíl mezi
osvojitelem a osvojencem menší než obvyklý věkový rozdíl mezi rodiči a dětmi.
To však neznamená, že za takové situace nemůže nikdy dojít k úspěšnému osvojení.
Revidovaná EÚOD již tuto domněnku neobsahuje a o věkovém rozdílu i věkové
hranici, jakož i o výjimkách k nim, se vyjadřuje ve svém článku 9, o čemž
podrobněji pojednává následující podkapitola.

3.2

Věk osvojitele a přiměřený věkový rozdíl
Pro věk osvojitele je v čl. 7 odst. 1 EÚOD stanovena minimální hranice

a hovoří se o věkovém rozpětí 21 až 35 let. Na tomto místě však pravděpodobně
došlo k další nepřesnosti v překladu z originální anglické jazykové verze do českého
jazyka. Český text článku 7 je formulován tak, že osvojitel musí dosáhnout
předepsané minimální věkové hranice pro osvojení, ale nemá mu (tj. osvojiteli)
být méně než 21 let a více než 35 let. Anglická verze udává jako kritérium dosažení
minimálního věku osvojitele, přičemž tento věk nemá být nižší než 21 a vyšší
než 35 let. Podle českého znění by tedy osvojitel již po dosažení věku 35 let nemohl
dítě osvojit. Uvedené věkové rozpětí v originálním znění ale udává pouze meze,
v nichž se má hranice pro minimální věk osvojitele v jednotlivých smluvních státech
Evropské úmluvy o osvojení dětí pohybovat.
Jazykový rozpor nepředstavuje žádné reálné potíže, jelikož Česká republika
učinila k prvnímu odstavci článku 7 EÚOD výhradu, a proto jej neuplatňuje vůbec.
Podle českého práva je rozhodujícím požadavkem, aby osvojitelem byla osoba
zletilá a svéprávná. To znamená, že osvojitelem se nemůže stát osoba mladší 18 let.
Národní úprava je v tomto ohledu oproti mezinárodním požadavkům pro osvojitele
příznivější, jelikož z hlediska věku může osvojitel dítě osvojit i před dosažením
věku 21 let.
Jediné omezení, pokud jde o věk osvojitele, je v českém právu obsaženo
v ustanovení § 803 OZ, které požaduje, aby věkový rozdíl mezi osvojencem
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a osvojitelem byl „přiměřený“, přičemž následně konkrétně uvádí, že taková
přiměřenost bude zpravidla znamenat věkový rozdíl „ne menší než šestnáct let“.
To ovšem neplatí bezvýjimečně, protože druhá věta cit. ustanovení umožňuje
snížení věkového rozdílu pod šestnáct let tehdy, jestliže jde o osvojení, s nímž
souhlasí opatrovník dítěte zastupující ho v řízení a jenž je zároveň v souladu
se zájmy dítěte. Ustanovení o přiměřeném věkovém rozdílu bylo do občanského
zákoníku vloženo nově, když zákonodárce byl inspirován čl. 9 Revidované Evropské
úmluvy o osvojení dětí. Revizí EÚOD došlo nejenom k připojení požadavku
na zachování přiměřeného věkového rozdílu alespoň šestnácti let, ale také ke změně
rozmezí, v němž se má pohybovat nejnižší hranice pro věk osvojitele.
Jako výjimečné důvody, pro něž nemusí být splněna podmínka minimálního
věkového rozdílu šestnácti let, si lze představit například osvojení dítěte podstatně
mladším manželem jeho rodiče nebo osvojení staršího sourozence již osvojeného
dítěte. I v takových případech je však soud povinen vzít do úvahy zájem dítěte
při rozhodování o osvojení.

3.3

Osoba osvojitele, resp. osvojitelů
Kromě podmínky věku a přiměřeného věkového rozdílu mezi osvojencem

a osvojitelem existují i další podmínky, které je třeba splnit, aby se osvojitel mohl
osvojitelem stát. Jejich stanovení i pečlivé ověřování je vhodné i z toho důvodu,
že osvojit dítě může být umožněno osobám již v poměrně nízkém věku 18 let.14
Osoba osvojitele musí splňovat požadavky uvedené v ustanovení § 799 OZ.
Podle prvního odstavce předmětného ustanovení musí zaručovat, že bude dobrým
rodičem pro osvojované dítě, a to jak vzhledem k jejím vlastnostem a způsobu
života, tak i s ohledem na důvody a pohnutky, které ji přivádí k osvojení.
Odstavec druhý zohledňuje úroveň zdravotního stavu osvojitele či osvojitelů,
když stanoví, že jejich stav nesmí omezovat péči o osvojené dítě ve značné míře.
Pro účely osvojení tedy není vyžadován vynikající stav bez jakýchkoli zdravotních

14

HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský
zákoník II. Rodinné právo (§ 655–975). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014,
1380 s., ISBN 978-80-7400-503-9, s. 627.
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obtíží, onemocnění či postižení. Je-li zdravotní stav osvojitele či obou osvojitelů
jakkoli zhoršen, není to na překážku, pokud takové zhoršení není výrazně na úkor
péče o dítě. Ostatně i v rodinách rodičů a jejich přirozených dětí může nastat situace,
kdy jeden či oba rodiče trpí krátkodobě nebo dlouhodobě zdravotními problémy,
přičemž ne vždy musí takové problémy představovat překážku řádné péče
o jejich dítě.
Zmíněné

ustanovení

umožňuje

i

zdravotně

znevýhodněné

osobě

stát se osvojitelem, čímž je podpořeno rovné zacházení s takto znevýhodněnými
osobami a je tak správně reflektován závazek, který pro Českou republiku vyplývá
z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.15
Ustanovení § 800 OZ hovoří o dvojí možnosti realizace osvojení, a to
buď v podobě osvojení společného nebo osvojení individuálního. Reflektuje přitom
podmínku uvedenou v čl. 6 odst. 1 EÚOD, a sice, že společné osvojení bude
dovoleno pouze manželům, tedy ženě a muži žijícím ve svazku manželském,
a individuální osvojení osobě jediné. Společně osvojit si tedy nemohou muž a žena
žijící spolu mimo manželský svazek a stejně tak ani osoby stejného pohlaví žijící
v registrovaném partnerství či mimo ně. Individuálně osvojit může jak jeden
z manželů, tak výjimečně také „jiná osoba“. Na tomto místě vyvstává – kromě
mnoha dalších – také otázka, zda právě toto zákonné ustanovení umožňuje osvojení
osobě, která žije s jinou osobou v registrovaném partnerství.
Zákon nejprve výslovně zakazoval individuální osvojení osobou žijící
v trvajícím registrovaném partnerství.16 Zařadit do evidence žadatelů vhodných stát
se osvojiteli osobu žijící v trvajícím registrovaném partnerství nebylo na základě
výslovného zapovězení zmíněného ustanovení možné. Ustanovení se ale posléze
stalo předmětem návrhu na zrušení, který byl Městským soudem v Praze předložen
Ústavnímu soudu.
U Městského soudu v Praze probíhalo řízení o správní žalobě osoby žijící
v registrovaném partnerství, která nebyla do evidence žadatelů zařazena z důvodu
nesplnění požadavků v ustanovení § 800 OZ.
15

Osoba žádala o zařazení

Srov. čl. 23 odst. 2 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ze dne
13. 12. 2006, publikována pod č. 10/2010 Sb. m. s.
16
Srov. ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
a o změně některých souvisejících zákonů, v původním znění.
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do této evidence u Úřadu městské části Praha 13, ale řízení o žádosti bylo usnesením
zastaveno. Proti usnesení podala odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, který je zamítl.
Rozhodnutí odvolacího orgánu následně napadla správní žalobou u Městského soudu
v Praze. Městský soud v Praze řízení o správní žalobě přerušil a Ústavnímu soudu
podal návrh na zrušení ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb.,
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a to
pro rozpor s ústavním pořádkem.17
Ústavní soud došel k závěru, že napadené ustanovení je v rozporu s ústavním
pořádkem České republiky, a rozhodl proto o jeho zrušení.18 Ústavní soud ve své
argumentaci mimo jiné poukázal na nelogičnost tehdy platného právního stavu,
kdy bylo možné osvojení dítěte osobou žijící společně s osobou stejného pohlaví,
avšak pouze fakticky, tedy mimo registrované partnerství, nicméně naopak nebylo
možné osvojení takovou osobou, pokud byla v trvajícím registrovaném partnerství
s osobou stejného pohlaví.
Revidovaná Evropská úmluva o osvojení dětí nově přináší možnost
smluvním státům aplikovat její ustanovení také na osvojení dětí registrovanými
partnery, jakož i heterosexuálními či homosexuálními páry žijícími spolu
ve stabilním vztahu (stable relationship). Tato otázka je sice ponechána smluvním
státům na uvážení, ale již samotný fakt, že se Revidovaná EÚOD touto záležitostí
vůbec zabývá, je důležitý a lze jej hodnotit jako velmi pozitivní krok.

3.4

Rozhodnutí kompetentního orgánu
Z Úmluvy o právech dítěte vyplývá požadavek, aby osvojení povolovaly

pouze orgány k tomu oprávněné (čl. 21 písm. a) ÚPD). Evropská úmluva o osvojení
dětí v článku 4 stanoví, že rozhodovat o osvojení bude příslušný, a to buď soudní
nebo správní orgán. Identické ustanovení lze nalézt i v textu Revidované EÚOD,
a to v čl. 3. Dále, podle čl. 9 odst. 1 EÚOD mají být před povolením osvojení
provedena příslušná šetření o osobě osvojitele, dítěte a jeho rodiny, přičemž odst. 2
uvádí také příkladný výčet otázek, jichž se budou taková šetření týkat.
17
18

Viz. nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 7/15.
Tamtéž.
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Revidovaná EÚOD o tomto pojednává obdobně v čl. 10. Na rozdíl od původního
znění byl z revidované EÚOD vypuštěn bod o zjišťování názoru osvojovaného
dítěte, neboť je nově požadován přímo souhlas dítěte s osvojením. Pro případ,
že dítě souhlas s osvojením nedává, má být jeho názor alespoň zohledněn
a ustanovení o tomto je v revidovaném znění pro svůj význam obsaženo
v samostatném článku 6.
Podle české právní úpravy náleží pravomoc rozhodovat o osvojení soudům.
Podle ustanovení § 796 odst. 1 OZ a § 435 ZŘS rozhoduje o osvojení soud na návrh
osvojitele, a to formou rozsudku konstitutivní povahy. Pokud o osvojení mají zájem
oba manželé jako společní osvojitelé, pak také návrh na osvojení podávají společně.
Přestože

se

jedná

o

ustanovení

procesního

charakteru,

nalezneme

je

v hmotněprávním předpise, konkrétně v § 800 odst. 2 OZ. Rozhodnutí o osvojení
mohou předcházet jiná rozhodnutí související se zprostředkováním osvojení podle
ustanovení § 19a a násl. ZSPOD. Pokud dochází k rozhodnutím v rámci
zprostředkování, činí je orgány sociálně-právní ochrany dětí ve správním řízení,
jehož výsledkem je správní rozhodnutí.
Smyslem české právní úpravy je zabránit osvojením, ke kterým by docházelo
uzavřením smlouvy. Osvojení se všemi jeho právními účinky nastává výlučně
na základě rozhodnutí soudu, ale i přesto lze určité náznaky smluvní povahy
adopčního aktu v naší právní úpravě vypozorovat.19

3.5

Zákaz nepatřičného zisku
Také požadavek, aby v souvislosti s osvojením nezískal nikdo nepatřičný

zisk, má své kořeny v mezinárodních smlouvách, přičemž v každé z nich se jeho
formulace poněkud liší. Pokud jde o Úmluvu o právech dítěte, ta v čl. 21 písm. d)
vytyčuje

cíl,

aby

prostřednictvím

osvojení

v

cizí

zemi

(sic!)

nedošlo

k neoprávněnému finančnímu zisku zúčastněných osob, přičemž státy za tímto
účelem mají učinit veškerá opatření. Úmluva o ochraně dětí a spolupráci
při mezinárodním osvojení stanoví v čl. 8 zákaz poněkud šířeji, když požaduje
19

K tomu blíže KŘÍSTEK, A.: Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu. Praha :
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, 136 s., ISBN 978-80-7552-022-7, s. 9-11.
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předejití nepatřičným finančním i jiným ziskům v souvislosti s osvojením.
Dále navíc ve svém článku 32 stanoví, že takový zisk nesmí mít nikdo,
tedy nejenom osoby zúčastněné, ale ani třetí osoby. Obě tyto úmluvy se však
vztahují jen na mezinárodní osvojení, nikoli vnitrostátní. Konečně čl. 35 ÚPD
zavazuje smluvní státy k přijetí všech možných opatření k tomu, aby zabránily
únosům dětí, jejich prodávání a obchodování s nimi, a to za všech okolností,
čímž je zdůrazněna důležitost ochrany dítěte před takovými jednáními.
Oproti tomu článek 15 EÚOD se sice již vztahuje na osvojení vnitrostátní,
ale je formulován jako povinnost smluvních států přijmout opatření zabraňující
jakémukoli finančnímu prospěchu, který plyne ze vzdání se dítěte pro účely
osvojení. Rozdíl od dříve uvedených úmluv spočívá v tom, že v tomto případě
se jedná pouze o prospěch finanční, nikoliv jiný a jen o takový, který plyne
ze vzdání se dítěte, a nikoliv z jiných činností souvisejících s osvojením. Předmětné
ustanovení prošlo změnou v důsledku revize Evropské úmluvy o osvojení dětí a dnes
článek 17 zakazuje komukoli získat nepatřičný finanční nebo jiný zisk z činnosti
související s osvojením dítěte. Takové znění je podle mého názoru nejvhodnější,
jelikož je ze všech zmíněných nejširší, což umožňuje poskytnout dětem co největší
ochranu před obchodováním s nimi a obecně před zneužíváním institutu osvojení
k účelům, ke kterým není určen.
Přestože Česká republika není Revidovanou Evropskou úmluvou o osvojení
dětí vázána, ani k ní doposud nepřistoupila, obsahuje občanský zákoník ustanovení
o zákazu nepatřičného zisku z činností souvisejících se zprostředkováním osvojení
pro každého, tedy ne jen pro osoby zúčastněné (§ 798 OZ). Ustanovení českého
práva je formulováno dostatečně široce pro to, aby osvojovanému dítěti poskytovalo
potřebnou ochranu. Nutno poznamenat, že se nejedná o zákaz jakéhokoli zisku,
ke kterému může v souvislosti s osvojením dojít, jelikož takový zisk může být
i oprávněný. Důvodová zpráva k revidované EÚOD označuje zisk ve formě náhrady
přímých i nepřímých nákladů vynaložených v souvislosti s osvojením nebo úhradu
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odměny za poskytnuté služby v odůvodněné výši za patřičný zisk, který není
v rozporu s úmluvou a není proto zakázaný.20
Vzhledem k tomu, že zprostředkování osvojení je u nás svěřeno správním
orgánům, zmíním zde také prostředek ochrany obsažený v ustanovení § 59f ZSPOD,
které stanoví maximální výše pokut za správní delikty související s osvojením.
Dalším předpisem veřejného práva, který představuje ochranu zájmů osvojovaných
dětí, je zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“). Úplatné svěření dítěte
do moci jiného pro účely adopce totiž naplňuje znaky skutkové podstaty trestného
činu svěření dítěte do moci jiného podle ustanovení § 169 TZ. Právě takové jednání
nejčastěji hrozí a hojně se s ním lze setkat v souvislosti s tzv. přímým osvojením,
kdy se rodiče dítěte s budoucím osvojitelem či budoucími osvojiteli předem
vzájemně znají a udělují souhlas s osvojením adresně ve vztahu k nim.
Na konferenci nazvané „Dětská práva v praxi“, která se konala v květnu 2002
v Třeboni, poukázala Radvanová ve svém příspěvku na nedokonalou českou právní
úpravu, v jejímž důsledku může docházet k nezákonným manipulacím s dětmi,
zejména novorozenými. 21 Následně pak u příležitosti Kolokvia II. „Náhradní
rodinná péče – představy a skutečnost (Realita a východiska v ČR)“ Radvanová opět
vyjádřila svůj kritický postoj k české právní úpravě zprostředkování osvojení a jako
vzor pro zlepšení situace nabídla platný německý zákon o zprostředkování osvojení,
který poskytuje účinnou ochranu před možným obchodováním s dětmi.22
Pravidlo

o

zákazu

nepatřičného

zisku

z

činností

souvisejících

se zprostředkováním osvojení se týká rovněž náhradního, neboli surogačního
mateřství. Podstatou náhradního mateřství je donošení a porod dítěte ženou,
která poté dá adresný souhlas k osvojení dítěte tzv. objednatelským párem.
Náhradní mateřství

je

založeno

na

předchozí

20

dohodě

náhradní

matky

European Convention on the Adoption of Children (Revised), (CETS No. 202),
Explanatory Report, bod 77. [online] [citováno dne 28. 9. 2017] Dostupné z:
https://rm.coe.int/16800d3833
21
K tomu blíže RADVANOVÁ, S.: Zprostředkování osvojení. Dětská práva v praxi –
sborník příspěvků z 1. mezinárodní konference o dětských právech, Třeboň 29. – 30.
května 2002. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální fakulta, 2002, 134 s., ISBN 80-7040-606-2, s. 109-113.
22
RADVANOVÁ, S.: Poznámky k problému „zprostředkování“ osvojení. Náhradní
rodinná péče – představy a skutečnost (Realita a východiska v ČR). Sborník č. 45.
Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2009, 99 s., ISBN 978-80-87146-25-5, s. 59-60.
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a objednatelského páru obsahující ujednání o poskytnutí souhlasu k osvojení,
jakmile to bude možné. Podle toho, která žena poskytla genetický materiál,
se rozlišují dva typy surogačního mateřství. Jestliže došlo k umělému oplodnění
náhradní matky mužem z objednatelského páru, jedná se o úplné (neboli tradiční)
surogační mateřství. To ovšem není v praxi běžné a obecně není ani považováno
za vhodné, neboť v tomto případě je náhradní matka matkou dítěte nejen z právního
hlediska, ale i biologicky. 23 Druhým typem je částečné surogační mateřství
(neboli gestační), kdy uměle dojde ke spojení genetického materiálu muže a ženy
z objednatelského páru a lidské embryo je poté zavedeno do těla náhradní matky
k donošení. Za náhradní mateřství nesmí být poskytnuta náhradní matce žádná
odměna s výjimkou úhrady odůvodněných nákladů souvisejících s průběhem jejího
těhotenství. V opačném případě by se jednalo právě o trestný čin dle ustanovení
§ 169 TZ, jak již bylo zmíněno výše, nebo o trestný čin neoprávněného odebrání
tkání a orgánů podle ustanovení § 164 TZ.

3.6

Absence příbuzenského vztahu
Platná právní úprava v ustanovení § 804 OZ výslovně vylučuje osvojení mezi

osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. Protože příbuzenstvím
se podle ustanovení § 771 OZ rozumí jak vztah založený na pokrevním poutu,
tak i vztah vzniklý osvojením, je osvojení vyloučeno nejenom mezi osobami,
jejichž vztah vznikl přirozeně, ale i mezi těmi osobami, mezi nimiž byl vztah
založen osvojením, tedy uměle. Druhá věta dotčeného ustanovení však stanovuje
výjimku z tohoto zákazu, a to pro případy náhradního mateřství, kdy je osvojení
dovoleno. Stanovení takové výjimky je zde více než vhodné, poněvadž v opačném
případě by zákon velmi nelogicky vylučoval možnost osvojení dítěte jeho vlastními
biologickými rodiči, kteří nejsou jeho rodiči z pouze hlediska práva.
Vyloučení možnosti osvojení mezi osobami příbuznými v přímé linii
a sourozenci sice bylo výslovně zakotveno zákonem až při rekodifikaci občanského
zákoníku, ale v praxi bylo stejným způsobem postupováno již mnohem dříve.
23

BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty. Právní rozhledy.
2016, č. 6, s. 193.
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Například Nejvyšší soud jako soud dovolací potvrdil svým rozsudkem ze dne
7. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2787/2006, rozhodnutí soudu odvolacího i soudu prvního
stupně, čímž potvrdil jejich rozhodnutí o nepřípustnosti osvojení nezletilé vnučky
její

babičkou.

Nejvyšší

soud

v

předmětném

rozsudku

rovněž

poukázal,

že ke stejným závěrům dospělo plénum Nejvyššího soudu již dne 23. 6. 1967.24
A contrario osvojení není vyloučeno mezi jinými než přímými příbuznými
a sourozenci. Může tedy například dojít k osvojení nezletilého dítěte jeho tetou
či strýcem, nebo jeho bratrancem či sestřenicí.

3.7

Zájem dětí osvojitele
Z mezinárodního práva plyne, že nelze omezit počet dětí, které mohou být

jedním osvojitelem, popřípadě společně dvěma osvojiteli osvojeny. Takový zákaz
je obsažen v čl. 12 odst. 1 EÚOD a občanský zákoník jej respektuje a žádné omezení
týkající se dovoleného počtu osvojených dětí neobsahuje. Jistý limit v tomto ohledu
však představuje zájem osvojitelových dětí. Smyslem zákazu totiž jistě není umožnit
osvojiteli osvojovat stále další děti až do chvíle, kdy již nebude v jeho schopnostech
a možnostech se o všechny své děti postarat a přijetí každého dalšího dítěte
za vlastní by tak bylo učiněno na úkor zájmů stávajících vlastních dětí.
Proto v takovém případě, kdy osvojitel již má vlastní nebo jiné osvojené děti,
stanoví občanský zákoník soudu povinnost, aby posoudil, zda osvojení není
„v zásadním rozporu“ se zájmy osvojitelových dětí, přičemž též stanoví,
že rozhodujícím faktorem nemají být zájmy majetkové (§ 801 OZ). Rozhodné tedy
bude nejenom posouzení, zda je osvojitel schopen se o všechny své děti postarat,
nicméně jistě také to, zda spolu děti budou schopny vycházet a žít jedno vedle
druhého a všechny společně, aby nedošlo k zásadnímu rozporu mezi jejich zájmy.
Z procesního hlediska není účast dětí osvojitele v řízení o osvojení nijak
zaručena, jejich zájmy tedy musí být chráněny prostřednictvím opatrovníka
osvojence, tedy zpravidla orgánem sociálně-právní ochrany dětí (§ 434 odst. 1 ZŘS).
Zakotvení povinnosti soudu zhodnotit zájmy dětí osvojitele v občanském zákoníku
je dle mého názoru zcela na místě, jelikož zájmy těchto dětí nelze přehlížet
24

30 Cdo 2787/2006.
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a je nutné je brát v úvahu stejně tak jako zájmy dítěte, které má být osvojeno.
K osvojení se ale souhlas dětí osvojitele, ať už biologických či osvojených,
nevyžaduje. To je v zásadě logické, neboť ani tehdy, kdy rodiče chtějí mít další dítě
přirozenou cestou, nepotřebují k tomu formální souhlas svých již narozených dětí,
ani jiné osoby. Osvojení se ale neděje přirozeně, ani k němu nemůže dojít
„náhodou“, a proto je správné, že je při něm zajištěna náležitá pozornost také
zájmům těch dětí, které už osvojitelé mají.
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4. Souhlasy s osvojením
Druhou skupinu zákonných předpokladů pro osvojení představují souhlasy
s osvojením. V mezinárodním prostředí je povinnost státu zabezpečit povolení
osvojení pouze se souhlasem dotčených osob vyjádřena v článku 21 písm. a) ÚPD.
Podrobněji se problematikou souhlasů zabývá zejména Evropská úmluva o osvojení
dětí v článku 5. Jako obecné pravidlo uvádí, že pro povolení osvojení je nutný
souhlas matky a otce dítěte, případně také souhlas manžela nebo manželky
osvojitele. Souhlas otce dítěte ale není podle EÚOD potřebný vždy, nýbrž pouze
tehdy, je-li dítě manželského původu, tedy jestliže bylo narozeno v manželství.
V případě, že otec a matka nemohou souhlas dát, dává jej osoba nebo orgán
vykonávající za ně osoba, která nese rodičovskou odpovědnost na místě rodičů,
anebo jiná osoba, totiž OSPOD, aniž je jmenován poručníkem. Souhlas zájemců
o osvojení není vyžadován zvlášť, jelikož vyplývá již ze samotného podání návrhu
na osvojení dítěte.25
Rozlišování dětí podle toho, jestli jsou nebo nejsou manželského původu,
má za důsledek oslabení právního postavení otce dítěte, které nebylo narozeno
v manželství. V tom případě totiž EÚOD umožňuje povolit osvojení dítěte
narozeného mimo manželství bez souhlasu jeho otce, postačí pouze souhlas matky.
Předmětné ustanovení však není v souladu s judikaturou Evropského soudu
pro lidská práva, podle níž je nutné získat i souhlas otce, který není manželem
matky dítěte, jestliže již vznikly rodinné vazby (family ties have been established).26
Jedním z nejvýznamnějších z tohoto hlediska je případ Keegan proti Irsku.
Neprovdané ženě se narodilo dítě nedlouho poté, kdy došlo k rozpadu vztahu mezi
ní a jejím partnerem, který byl otcem tohoto dítěte. Matka se rozhodla udělit souhlas
k adopci dítěte, k čemuž podle irského práva nepotřebovala souhlas otce, ani jej
o tom nebyla povinna informovat. Dokonce i podle irské ústavy je chráněna pouze
25

ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol.: Občanské právo hmotné.
Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2016,
196 s., ISBN 978-80-7478-325-8, s. 93.
26
European Convention on the Adoption of Children (Revised), (CETS No. 202),
Explanatory Report, bod 29. [online] [citováno dne 22. 6. 2017] Dostupné z:
https://rm.coe.int/16800d3833
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rodina založená manželstvím. Adopce byla proto úspěšně realizována a otec
se z tohoto důvodu obrátil na ESLP se stížností pro porušení svého práva
na respektování rodinného života. Soud nakonec skutečně shledal, že bylo v tomto
ohledu zasaženo do práv biologického otce dítěte.27
V návaznosti na zmíněný případ došlo při revizi EÚOD k vypuštění sporné
pasáže a revidovaná verze na rozdíl od té původní z roku 1967 již rozdíl mezi dětmi
narozenými v manželství a mimo ně nečiní. Souhlas otce dítěte je podle revidované
EÚOD požadován vždy, s výjimkou případů, které jsou formulovány stejně
jako v původním znění Evropské úmluvy o osvojení dětí.

4.1

Souhlas dítěte
Výslovný

souhlas

dítěte

s

osvojením

nebyl

požadován

vždy.

Spolu se zvyšováním ochrany práv dětí postupně docházelo k přijetí mezinárodních
úmluv garantujících dítěti právo alespoň se vyjádřit ve své vlastní záležitosti.
Úmluva o právech dítěte zavazuje smluvní státy v tomto smyslu v čl. 12, který dítěti
garantuje tzv. participační práva. Státy mají povinnost zajistit dítěti právo vyjadřovat
své názory ohledně všech věcí, které se ho týkají, je-li toho schopné, a v závislosti
na jeho věku a vyspělosti má být k těmto názorům také náležitě přihlédnuto.
Názory a přání dítěte však nemohou převládnout nad zájmem dítěte, který posuzuje
vždy konkrétně a individuálně pouze soud.28 EÚOD dále požaduje provedení šetření
týkajících se zjištění názoru dítěte na navrhované osvojení (čl. 9 odst. 2
písm. f) EÚOD).
Otázka souhlasu dítěte je nyní podrobněji upravena v čl. 5 písm. b)
Revidované

EÚOD.

Vyžaduje

se

souhlas

„dostatečně

rozumného

dítěte“

(child having sufficient understanding). Posouzení toho, které dítě je dostatečně
rozumné a které není, je ponecháno na jednotlivých národních úpravách, které mají
stanovit nutnost dosažení určité věkové hranice pro tento účel, ale zároveň
je stanoveno, že tato hranice nemá přesáhnout 14 let.

27
28

Rozhodnutí ESLP ze dne 26. 5. 1994, stížnost č. 16969/90, Keegan proti Irsku.
Viz. nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 3007/09.
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Do občanského zákoníku se nová úprava souhlasu dítěte s osvojením dostala
v souvislosti s rekodifikací a nyní je obsažena v ustanovení § 806 a n. OZ.
Rozlišují se dvě různé situace, a to v závislosti na věku dítěte.
Základním pravidlem je, že osobní souhlas dítěte je třeba vždy, kdy je dítě
ve věku dvanácti let nebo starší. Dítě musí být nejprve soudem poučeno o účelu,
obsahu a důsledcích takového souhlasu. Výjimkami jsou případy, kdy je mimo
jakoukoli pochybnost, že by postup získávání souhlasu dítěte byl v zásadním
rozporu s jeho zájmy, nebo pokud dítě není schopno posoudit důsledky takového
souhlasu (§ 806 OZ). První z uvedených výjimek bývala v literatuře zmiňována
v souvislosti se situacemi, kdy dítě vyrůstalo v rodině, aniž by si bylo vědomo
skutečnosti, že pouze jeden z rodičů je jeho biologickým rodičem a druhý nikoliv.
Panovaly totiž obavy, že by se vztah dítěte k jeho nebiologickému rodiči mohl
následkem zjištění pravdy výrazně poškodit a dítě by tak ztratilo důvěru,
čímž by došlo ke zmaření účelu osvojení.29 K tomu však mohlo docházet dříve –
v době, kdy trvala tradice anonymity osvojení, tzn. i v období vzniku odkazovaného
textu. Avšak nyní je v občanském zákoníku zakotvena povinnost osvojitelů seznámit
dítě se skutečností, že bylo osvojeno, nejpozději do zahájení školní docházky.
Z tohoto důvodu jsou již napříště tyto obavy liché. Reálně si lze jako důvod
pro nevyžadování osobního souhlasu osvojovaného dítěte pro zásadní rozpor s jeho
zájmy představit například to, že dítě není v pořádku po zdravotní stránce,
nebo je narušen stav jeho citového či rozumového vývoje.30
Druhá výjimka souvisí s nedostatkem rozumové a mentální vyspělosti dítěte.
Při hodnocení schopnosti dítěte posoudit důsledky jím vysloveného souhlasu
s osvojením je nutné postupovat vždy individuálně vzhledem ke konkrétnímu
případu. Podklady pro rozhodování soudu budou tvořit zejména lékařská či jiná
odborná vyjádření, případně bude možné za tímto účelem ustanovit soudem znalce

29

Švestka in HRUŠÁKOVÁ, M. a kol.: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném
partnerství. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 586 s., ISBN 978-80-7400061-4, s. 329.
30
Nová in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.:
Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, 2014, 752 s., ISBN
978-80-7478-457-6, s. 355.
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ve smyslu ustanovení § 127 OSŘ.31 Vhodné by také mohlo být osobní vyslechnutí
dítěte před soudem, ovšem vždy samozřejmě s přihlédnutím k povaze tohoto
výslechu. Soudce by tedy při něm měl postupovat co nejvíce šetrně.
Dítě by se rozhodně nemělo cítit ve stresu, proto by jistě pomohlo, aby výslech
probíhal neformálně, formou spíše přátelského rozhovoru mezi dítětem a soudcem,
a to nejlépe v příjemném prostředí, nikoli v soudní síni, a za přítomnosti ne příliš
vysokého počtu dalších osob.32
Následující

ustanovení

§

807

odst.

1

OZ

pamatuje

na

situaci,

kdy je osvojované dítě mladší dvanácti let. Tehdy uděluje souhlas jeho jménem
opatrovník, kterým bude jmenován zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Opatrovník má zákonem uloženou povinnost před udělením souhlasu s osvojením
podložit svůj závěr o souladu osvojení se zájmy dítěte veškerými rozhodnými
skutečnostmi. Podle druhého odstavce zmíněného ustanovení bude i dítě mladší
dvanácti let soudem vyslechnuto osobně, je-li to možné, a jeho vyjádření bude
patřičně zohledněno. Při slyšení dítěte a následném zohledňování jeho názoru
je ovšem nutné pamatovat na všechny okolnosti, za kterých dítě svůj pohled na věc
vyjádřilo. Jak upozorňuje Kavalír ve své stati, v některých případech může být dítě
ovlivňováno či dokonce manipulováno, a proto musí soud k jeho rozhodnutí pouze
přihlédnout, nikoliv se jím řídit.33 Toho by soudce správně měl být schopen.
Z uvedeného je zřejmé, že na udělení souhlasu dítěte s osvojením je nutno
bezvýhradně trvat ve všech případech. Rozdíl je spatřován pouze v tom, jakou
formou je jeho souhlas opatřován a komunikován. U starších „rozumných“ dětí
se vyžaduje osobní souhlas a u dětí méně rozumově vyspělých a mladších naopak
dává souhlas jim ustanovený opatrovník. Povinnost opatrovníka přesvědčit se o tom,
že osvojení bude v souladu se zájmy dítěte, zde má zcela zásadní význam,
jelikož jednáním opatrovníka je zde nahrazen osobní projev vůle dítěte.

31

MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655
– 975. Praha : Leges, 2016, 2064 s., ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1108.
32
Nová in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.:
Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, 2014, 752 s., ISBN
978-80-7478-457-6, s. 356.
33
KAVALÍR, J.: Úskalí zjišťování názoru nezletilého dítěte v řízení před soudem (1.).
Právo a rodina. 2016, č. 4, s. 18-22.
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Vyjádření názoru dítěte k osvojení je projevem již zmíněných participačních
práv dítěte podle čl. 12 ÚPD a je třeba jej odlišovat od souhlasu k osvojení.
Dítěti nic nebrání v tom, aby se při sdělování svého názoru dotklo též otázky,
zda s osvojením souhlasí či nikoliv.34 Takové sdělení ovšem nemá formu souhlasu
s osvojením ve smyslu ustanovení § 806 OZ. Pokud je dítě způsobilé k udělení
osobního souhlasu s osvojením a takový souhlas nedá, pak osvojení možné není.
Naopak pokud se má dítě k osvojení pouze vyjádřit a toto vyjádření bude obsahovat
též negativní postoj k osvojení, k osvojení může i přesto dojít.35
Zákon výslovně umožňuje osvojovanému dítěti udělený souhlas odvolat, a to
až do okamžiku rozhodnutí o osvojení (§ 808 OZ). Zvolená formulace nechává
prostor pro úvahu, zda se jedná o okamžik vyhlášení rozhodnutí či až o jeho nabytí
právní moci. Sedlák zastává názor, že za okamžik rozhodnutí o osvojení se považuje
okamžik nabytí právní moci takového rozhodnutí, protože až rozsudek, který je
v právní moci, je schopen vyvolat důsledky právem předpokládané a k tomuto
okamžiku musí být rovněž splněny podmínky osvojení.36 Takový závěr považuji
za smysluplný a mohu se s ním bezvýhradně ztotožnit. Dítě je v průběhu osvojení
tím nejvíce zranitelným subjektem, a proto se také přikláním k aplikaci toho
výkladu, v jehož důsledku bude mít dítě co nejširší prostor pro uplatňování
svých práv.
Protože souhlas může platně udělit dítě nejdříve ve věku dvanácti let,
je nepochybné, že odvolat jej může jedině totéž dítě, které jej udělilo. Pokud jde
ale o dítě, za které udělil souhlas jemu jmenovaný opatrovník, zákon mlčí.
Bylo by nesmyslné, aby těmto dětem byla poskytnuta nižší úroveň ochrany
než dětem starším, a aby opatrovník neměl možnost jím udělený souhlas odvolat.
Ustanovení § 808 OZ je tedy nutno vykládat rovněž jako možnost dítěte souhlas
s osvojením odvolat právě i prostřednictvím svého opatrovníka. 37 V případě,
34

MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655
– 975. Praha : Leges, 2016, 2064 s., ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1106.
35
Tamtéž, s. 1113.
36
Sedlák in HRUŠÁKOVÁ, M. a kol.: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném
partnerství. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 586 s., ISBN 978-80-7400061-4, s. 658.
37
KŘÍSTEK, A.: Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu. Praha : Wolters Kluwer
ČR, a.s., 2016, 136 s., ISBN 978-80-7552-022-7, s. 35.
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kdy souhlas s osvojením udělil dítěti ustanovený opatrovník, ale dítě následně
dosáhlo věku dvanácti let, může souhlas odvolat pouze samo, jelikož v den dosažení
dvanáctého roku života dítěte funkce ustanoveného opatrovníka zaniká.38
Požadavek souhlasu dítěte s osvojením, tak, jak je v současné právní úpravě
formulován, je podle mého názoru krok správným směrem. Osvojované dítě je tím,
pro koho je osvojení ze všech hledisek tou největší změnou, a právě na ochranu jeho
zájmů je nutno brát největší zřetel. Práva osvojovaného dítěte jsou takto posílena
a pozitivně lze hodnotit rovněž hranici dvanácti let pro nutnost vyžádání osobního
souhlasu

dítěte

s

osvojením,

která

je

stanovena

níže,

než

vyžaduje

Revidovaná EÚOD. Věkovou hranici dvanácti let již dříve vymezil Ústavní soud
pro případy rozhodování o nařízení ústavní výchovy, když vyslovil názor,
že po dovršení tohoto věku by dítě mělo být zásadně vždy vyslechnuto
před soudem.39

4.2

Souhlas rodičů
Také pro rodiče osvojovaného dítěte platí jako základní pravidlo,

že bez jejich souhlasu soud nemůže o osvojení (kladně) rozhodnout. Jejich souhlas
je podmínkou osvojení podle čl. 5 EÚOD. Ovšem i z tohoto pravidla existují určité
výjimky. Hanuš soudí, že právo poskytnout souhlas s osvojením je zvláštním
statusovým a osobním právem rodiče dítěte sui generis, které mu nemůže být
odňato, protože toto právo vyplývá z podstaty vztahu rodič-dítě. Dále uvádí, že ani
v případech, kdy zákon nevyžaduje udělení souhlasu rodiče s osvojením, nelze
hovořit o zbavení tohoto práva.

40

Předmětná pasáž je vyjádřena poměrně

nekompromisně a lze proto na jejím základě snadno nabýt dojmu, že zbavení rodiče
jeho práva udělit souhlas s osvojením je absolutně nemožné. Takový pohled je velmi
radikální a podle mého názoru se zcela neslučuje se zněním, ale ani se smyslem
zákona.
38

MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655
– 975. Praha : Leges, 2016, 2064 s., ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1115.
39
Viz. nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1945/08.
40
Hanuš in RADVANOVÁ, S. a kol.: Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1.
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, 213 s., ISBN 978-80-7400-578-7, s. 70.
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Oproti tomu v publikaci nazvané Občanské právo hmotné, díl druhý: rodinné
právo, je nemožnost zbavit rodiče takového práva dát souhlas doplněna o formulaci
„bez řádného právního důvodu“ 41 , díky níž je možné se dobrat k závěrům
se zákonem souladným. Z důvodové zprávy k OZ vyplývá, že právo rodiče dát
souhlas s osvojením není součástí rodičovské odpovědnosti, ani rodičovských práv
a povinností. Existuje mezi nimi však určitá souvislost, jelikož soud má možnost
zbavit rodiče jeho práva souhlas dát zároveň s rozhodnutím o zbavení jeho
rodičovské odpovědnosti (§ 873 OZ). Zmíněným řádným právním důvodem
pro zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti je zneužívání či zanedbávání této
odpovědnosti nebo jejího výkonu, nebo jím může být též chování související
s trestnou činností (§ 871 OZ). Z uvedeného vyplývá, že rodič může být svého práva
dát souhlas k osvojení rozhodnutím soudu zbaven, jestliže byl též zbaven rodičovské
odpovědnosti podle ustanovení § 871 OZ.
Obecným pravidlem podle ustanovení § 809 OZ je, že k osvojení je třeba
souhlasu obou rodičů osvojovaného dítěte. Jak již bylo zmíněno výše, rodič může
být práva dát souhlas zbaven, z čehož logicky vyplývá, že pak souhlas nedává,
jelikož tak činit již ani nemůže. O situaci, kdy jeden z rodičů nemá rodičovská práva
k dítěti nebo právo dát souhlas k osvojení, pojednává v odstavci třetím čl. 5 EÚOD.
Obsahuje možnost národní úpravy nepožadovat souhlas jednoho z rodičů v takových
případech. Evropská úmluva o osvojení dětí však počítá s tím, že je možné rodiče
zbavit práva dát souhlas k osvojení samostatně, bez současného zbavení
jeho rodičovských práv k dítěti. Tuto možnost česká právní úprava neumožňuje,
jelikož – jak již bylo uvedeno výše – k tomu, aby mohl rodič být zbaven práva
dát souhlas k osvojení, musí zároveň být zbaven i rodičovské odpovědnosti.
V takovém případě pak podle ustanovení § 818 odst. 1 písm. a) OZ není souhlasu
takového rodiče k osvojení třeba. V tomto ohledu se nová právní úprava
v občanském zákoníku odchýlila od dřívější judikatury Ústavního soudu,
který dovozoval, že právo rodiče dát souhlas s osvojením je součástí rodičovské
odpovědnosti.42
41

ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol.: Občanské právo hmotné.
Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2016,
196 s., ISBN 978-80-7478-325-8, s. 94.
42
Viz. usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2010, sp. zn. II. ÚS 485/10.
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Dalšími výjimečnými případy, kdy souhlas rodiče není třeba, je jeho
neschopnost projevu vůle či rozpoznání následků jednání či jeho ovládnutí
(§ 818 odst. 1 písm. b) OZ), nebo situace, kdy se rodič zdržuje na neznámém místě
a soudu se nepodaří toto místo zjistit (§ 818 odst. 1 písm. c) OZ). První případ
se vztahuje na situace, kdy rodič není omezen na svéprávnosti, ačkoli by podle
faktických okolností omezen být měl. Například je-li v kómatu nebo trpí-li těžkou
mentální retardací (tyto stavy mohou vést jak k neschopnosti projevu vůle,
tak i k nemožnosti pochopit následky jednání).43 Jako příklad, kdy by rodič nebyl
schopen ovládnout své jednání spočívající v udělení souhlasu s osvojením, lze uvést
projev agresivity či deprese, v jejichž důsledku se rodič ve svém chování neumí
ovládat.44 K tomu, aby jeho souhlas nebyl potřebný, postačí, že bude naplňovat
jen jednu z uvedených podmínek, a to kteroukoli z nich. Druhý případ se týká
situací, kdy se soudu nepodaří zjistit pobyt rodiče, a to ani v součinnosti s dalšími
orgány veřejné moci a při vynaložení potřebné pečlivosti, čímž se rozumí získávání
informací ze všech potenciálních zdrojů (tj. všechny státní databáze a centrální
registry, dotázání některých institucí či příbuzných). 45 Jestliže podle ustanovení
§ 818 odst. 1 OZ není k osvojení třeba souhlasu ani jednoho z rodičů, bude místo
toho nutný souhlas poručníka, pokud byl dítěti jmenován, nebo opatrovníka,
kterého mu soud za tímto účelem jmenuje (§ 818 odst. 2 OZ).
Kromě toho není dále souhlasu třeba, pokud rodič „zjevně nemá o dítě
zájem,“ tedy pokud soustavně neprojevuje opravdový zájem o dítě, čímž trvale
porušuje své rodičovské povinnosti, a to zaviněně (§ 819 odst. 1 a 2 OZ).
Následující ustanovení § 820 OZ specifikuje, že soustavné a trvalé neprojevování
zájmu trvá nejméně tři měsíce. Navíc, pokud nelze chování rodiče hodnotit jako
hrubé porušování jeho povinností, má být rodič orgánem sociálně-právní ochrany
dětí poučen o důsledcích jeho chování, které mohou nastat. Po takovém poučení běží
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Nová in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.:
Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, 2014, 752 s., ISBN
978-80-7478-457-6, s. 373.
44
Tamtéž.
45
Sedlák in HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.:
Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655–975). Komentář. 1 vydání. Praha : C. H.
Beck, 2014, 1380 s., ISBN 978-80-7400-503-9, s. 681.
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další tříměsíční lhůta, během níž má orgán sociálně-právní ochrany dětí povinnost
poskytnout rodiči poradenství a pomoc podle ustanovení § 10 ZSPOD.
Pro posuzování zjevného nezájmu o dítě je velmi důležitým znakem
zavinění. Nelze totiž rodiče připravit o možnost svobodně se rozhodnout o udělení
či neudělení souhlasu k osvojení v případě, kdy sice dochází k porušování
rodičovských povinností, avšak nikoli z viny rodiče, nýbrž kvůli existenci
objektivních okolností. Takovými okolnostmi může být například pobyt rodiče
v nemocnici, nevhodné bydlení či všeobecně nepříznivá finanční situace v rodině.
Jak bylo judikováno Nejvyšším soudem 46 , ale i ESLP 47 , nemohou být tyto
skutečnosti samy o sobě důvodem pro přesvědčení o závěru, že rodič nemá o dítě
zájem. Občanský zákoník se nedostatečnými bytovými a majetkovými poměry
rodičů výslovně zabývá v ustanovení § 971 odst. 3 OZ v tom smyslu, že takové
poměry nemohou samy o sobě odůvodnit nařízení ústavní výchovy dítěte,
pokud jinak rodiče svou rodičovskou odpovědnost řádně plní. Zmíněné ustanovení
se sice osvojení netýká, nicméně Nejvyšší soud uvedl, že jestliže tato východiska
platí pro nařízení ústavní výchovy, která je pouze dočasné povahy, musí tím spíše
platit i pro osvojení, kdy dochází k zániku vazeb mezi biologickými rodiči a dítětem,
tedy k mnohem závažnějšímu zásahu do rodinného života.48
Rodiče dítěte tedy mají v tomto ohledu slabší postavení ve srovnání
s ostatními osobami účastnícími se procesu osvojení, jelikož jejich souhlas není
vyžadován i v jiných případech než pouze při jejich nezpůsobilosti jej dát. 49
Vždy tehdy, kdy rodič nebyl zbaven práva dát souhlas k osvojení nebo pokud nebyla
v tomto směru omezena jeho svéprávnost, je nutné, aby soud v jiném řízení určil,
zda je v konkrétním případě souhlas rodiče potřebný či nikoliv (§ 821 odst. 1 OZ).
O tom bude rozhodovat ve zvláštním řízení podle zákona o zvláštních řízeních
soudních. Pokud soud rozhodne, že souhlasu třeba není, je takové rozhodnutí
46

Srov. např. stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
ze dne 8. 12. 2010, sp. zn. Cpjn 202/2010.
47
Srov. např. rozhodnutí ESLP ze dne 26. 10. 2006, stížnost č. 23848/04 ve věci
Wallová a Walla proti ČR a rozhodnutí ESLP ze dne 21. 6. 2007, stížnost č. 23499/06
ve věci Havelka a ostatní proti ČR.
48
Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2371/2011.
49
KŘÍSTEK, A.: Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu. Praha : Wolters Kluwer
ČR, a.s., 2016, 136 s., ISBN 978-80-7552-022-7, s. 37.
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závažným zásahem do práv rodiče a může být považováno za krok předcházející
zbavení rodičovské odpovědnosti, 50 k níž ale samozřejmě vůbec dojít nemusí.
Pokud soud rozhodne, že souhlas jednoho z rodičů není z jakéhokoli důvodu třeba,
vykoná právo udělení souhlasu pouze druhý rodič. Může se ale také stát, že soud
dojde k závěru, že k osvojení není třeba souhlasu ani jednoho z rodičů.
To neznamená, že by pak bylo možné osvojit dítě úplně bez souhlasu, resp. pouze
se souhlasem osvojovaného dítěte. Jestliže nedává souhlas k osvojení matka ani otec
dítěte, musí takový souhlas místo nich dát opatrovník, který bude za tímto účelem
dítěti jmenován (§ 821 odst. 2 OZ, § 439 ZŘS). Právě tento opatrovník je subjektem,
o kterém hovoří čl. 5 odst. 1 písm. a) EÚOD v souvislosti s udělením souhlasu
kteroukoli osobou anebo orgánem oprávněnými vykonávat rodičovská práva v tomto
ohledu místo rodičů.
Oproti výše uvedeným případům je naopak souhlas rodiče třeba, i když rodič
dítěte nenabyl plné svéprávnosti, nebo pokud jeho svéprávnost byla rozhodnutím
soudu omezena. Rodič, který doposud nenabyl plné svéprávnosti a je zároveň starší
šestnácti let, dává souhlas stejným způsobem jako plně svéprávný rodič dítěte,
ale jeho způsobilost souhlas dát bude posouzena soudem podle obecných
ustanovení. Dojde-li ale soud k závěru, že způsobilost není dána, rodič souhlas
dát nemůže a za takových okolností nelze o osvojení kladně rozhodnout a je třeba
vyčkat do okamžiku dovršení věku osmnácti let u rodiče dítěte, které má být
osvojeno.51 Pokud by rodič nedosáhl ani šestnácti let věku, situace by byla obdobná,
protože i tehdy by musel být návrh na osvojení zamítnut pro absenci souhlasu rodiče
dítěte. Rodič, který sice nabyl plné svéprávnosti, ale později došlo k jejímu omezení,
může souhlas k osvojení dát, pokud ovšem svéprávnost nebyla omezena právě
v tomto ohledu (§ 812 OZ).
Okamžik, od něhož je možné souhlas udělit, je stanoven pro matku a otce
dítěte rozdílně. EÚOD se v tomto ohledu vyjadřuje pouze o matce, a to tak, že její
souhlas bude akceptován pouze tehdy, bude-li dán nejdříve po uplynutí šesti týdnů
50

NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový
občanský zákoník. Rodinné právo. 2., aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing,
2017, 208 s., ISBN 978-80-271-0431-4, s. 131.
51
Jestliže se tato okolnost bude týkat obou rodičů osvojovaného dítěte,
bude postupováno podle ustanovení § 818 odst. 1 písm. b) OZ.

31

od narození dítěte. Konkrétní lhůtu má stanovit národní právní předpis.
Pokud taková lhůta stanovena nebude, má být určena stanoviskem soudního
nebo správního orgánu jako dostatečná doba pro její zotavení po porodu (čl. 5
odst. 4 EÚOD). Česká republika zvolila pro svou právní úpravu první variantu
a stanoví, že se nebude přihlížet k souhlasu, který matka dá dříve než po uplynutí
šesti týdnů od narození dítěte, čímž je splněno minimum požadované mezinárodním
právem. Otec dítěte může souhlas k osvojení dát dříve než matka, a to již hned
po narození dítěte (§ 813 OZ). K souhlasu udělenému dříve by se stejně jako
v případě matky nepřihlíželo, šlo by tedy o zdánlivé právní jednání.
Odlišná úprava pro matku a otce má své opodstatnění a nelze ji považovat
za nedůvodný rozdíl mezi mužem a ženou. Těhotenství a zejména následný porod
představují pro ženu významnou životní změnu, v jejímž důsledku jsou na ni
kladeny vyšší nároky. Během šestinedělí se matka zotavuje z následků porodu
a se všemi nastalými změnami fyzicky i psychicky vyrovnává.52 Otec z logiky věci
žádnými fyzickými změnami, které by souvisely s těhotenstvím a porodem,
neprochází a psychická stránka bude v jeho případě zasažena výrazně méně
než u matky, pokud vůbec. Přesto je však z hlediska ochrany práva na rodinný život
důležité, aby otec své dítě alespoň teoreticky mohl spatřit, než dá souhlas k osvojení,
přičemž se ale nevyžaduje, aby dítě skutečně viděl.
Stejně jako osvojované dítě, musí být i jeho rodič před udělením souhlasu
s osvojením soudem řádně poučen o podstatě osvojení, jakož i o podstatě
a důsledcích prohlášení souhlasu (§ 810 odst. 2 OZ). Povinnost soudu takto poučit
rodiče je pro svou důležitost uvedena také v procesních předpisech, konkrétně
v ustanovení § 436 odst. 1 ZŘS. Zmíněné ustanovení ukládá soudu navíc také
povinnost poučit rodiče o podmínkách odvolání jejich souhlasu. Ustanovení
o formálních a obsahových náležitostech souhlasu rodičů EÚOD neobsahuje.
Takové ustanovení lze nalézt až v revidované EÚOD, a to konkrétně v nově
vloženém odstavci 2 do článku 5. Ten vyžaduje, aby osoby, jejichž souhlasu
je k osvojení třeba, byly poučeny o důsledcích svého souhlasu s osvojením, a to
zejména o skutečnosti, zda osvojením dojde k ukončení právního poměru dítěte
52

Blíže viz. RASTISLAVOVÁ, K.: Psychologie pozdního šestinedělí. Moderní
babictví. 2008, č 16. [online] [citováno dne 26. 9. 2017] Dostupné z:
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k jeho původní rodině či nikoliv. Souhlas musí být dán svobodně, zákonem
požadovaným způsobem, a to buď písemně vyjádřen nebo písemně alespoň
potvrzen.53 Podle občanského zákoníku se souhlas rodiče dává formou osobního
prohlášení vůči soudu (§ 810 OZ). Rodič může takové prohlášení učinit
u kteréhokoli okresního soudu, který o něm sepíše protokol a rodič jej podepíše.
Zákon v ustanovení § 814 OZ umožňuje souhlas dát jak ve vztahu
ke konkrétnímu osvojiteli, tak i jako souhlas blanketový, kdy osoba osvojitele není
předem známá nebo určená a takový souhlas tedy směřuje vůči neomezenému počtu
potenciálních osvojitelů. Nabízí se otázka, jestli právo dát blanketový souhlas náleží
pouze rodičům dítěte, nebo zda jej může místo rodičů dát také jeho opatrovník
či poručník. Obecně převládá názor, že není důvod omezovat udělení blanketového
souhlasu pouze na rodiče osvojovaného dítěte, a že jej tedy může dát i opatrovník
či poručník tohoto dítěte.54 Poručníka dítěti jmenuje soud, jakmile žádný z rodičů
nemá rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, a ten pak může za rodiče také dát
souhlas k osvojení. Pokud rodiče mají rodičovskou odpovědnost nebo má ji alespoň
jeden z nich, ale k osvojení není třeba souhlasu rodiče (§ 818 odst. 1 OZ),
nebo existuje překážka k jeho udělení u obou z nich (§ 818 odst. 2 OZ), a dítě nemá
poručníka, bude mu soudem jmenován opatrovník, který souhlas s osvojením
za rodiče udělí. Před udělením či odmítnutím souhlasu však musí poručník, případně
opatrovník, splnit ještě další zákonné podmínky spočívající v provedení šetření
podle ustanovení § 818 a § 821 OZ. Jedná se o zjištění všech rozhodných
skutečností o osvojovaném dítěti a jeho rodině, které mohou rozhodnutí o osvojení
nějakým způsobem ovlivnit. Tato činnost bude spočívat zejména v nalézání
možných blízkých příbuzných dítěte a zjišťování, jestli by některá z nich měla zájem
mít dítě ve své péči. Pro utvoření co nejvíce komplexního závěru o vhodnosti
53

„The persons whose consent is required for adoption must have been counselled
as may be necessary and duly informed of the effects of their consent, in particular
whether or not an adoption will result in the termination of the legal relationship
between the child and his or her family of origin. The consent must have been given
freely, in the required legal form, and expressed or evidenced in writing.“
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Srov. např. Sedlák in HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L.
a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655–975). Komentář. 1 vydání. Praha :
C. H. Beck, 2014, 1380 s., ISBN 978-80-7400-503-9, s. 683 nebo Smolíková
in MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655
– 975. Praha : Leges, 2016, 2064 s., ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1157.
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udělení souhlasu s osvojením by měla být také vyslechnuta osoba, která o dítě
momentálně pečuje.
Rozdíl mezi konkrétním (neboli adresným) a blanketovým souhlasem
k osvojení je patrný v případě, že souhlas pozbývá účinnosti. Udělený souhlas nemá
neomezenou účinnost. Zákon sice výslovně zakazuje rodiči vázat souhlas na splnění
jakékoli podmínky nebo jej časově omezovat pod sankcí zdánlivosti souhlasu
(§ 810 odst. 1 OZ), přesto ale účinnost není neomezená. Pokud totiž nedojde
k osvojení do šesti let ode dne udělení souhlasu, pozbude souhlas účinnosti ex lege
bez ohledu na to, zda byl souhlas udělen jako blanketový či nikoliv (§ 816 OZ).
Navíc u souhlasu, který byl udělen ve vztahu ke konkrétní osobě osvojitele,
může dojít k pozbytí účinnosti i dříve, a to tehdy, dojde-li ke zpětvzetí touto osobou
nebo k zamítnutí jejího návrhu na osvojení (§ 815 OZ).
Obdobně jako může osvojované dítě odvolat udělený souhlas k osvojení,
mají takovou možnost i rodiče. Na rozdíl od dítěte jsou však rodiče v tomto ohledu
více časově omezení. Mohou svůj souhlas odvolat pouze do tří měsíců ode dne,
kdy jej dali, a to bez udání důvodu a bez splnění jakýchkoli dalších podmínek.
S tím souvisí další účinky, které uplynutí této lhůty přináší (pozastavení výkonu
práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, možnost předání
osvojovaného dítěte do povinné péče před osvojením, případně i jmenování
poručníka dítěti). Pro odvolání souhlasu platí obdobně jak hmotněprávní ustanovení
(§

817

odst.

3

OZ),

tak

i

procesní

postup

jako při jeho udělování

(§ 436 odst. 3 ZŘS).
Zákon stanoví dva případy, kdy je výjimečně možné odvolat souhlas
i po uplynutí tří měsíců. První situací je, že ačkoli již taková možnost existovala,
nedošlo ještě k předání dítěte do péče osvojitele před osvojením (§ 817 odst. 2
písm. a) OZ). Ve druhém případě je dokonce možné dítě vydat z péče
před osvojením, pokud to rodiče navrhnou a soud shledá, že je v zájmu dítěte s nimi
zůstat (§ 817 odst. 2 písm. b) OZ).
Na závěr považuji za nutné zmínit ještě fakt, že osvojení nemusí být
povoleno ani tehdy, kdy soud rozhodne o tom, že souhlasu rodiče není třeba.
Podle ustanovení § 822 OZ nelze o osvojení kladně rozhodnout, pokud je některý
z blízkých příbuzných dítěte ochoten a schopen o toto dítě pečovat. Účelem této
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úpravy je, aby dítě primárně zůstalo ve své biologické rodině, pokud je to možné.
V mezinárodních úmluvách lze jako základ tohoto ustanovení spatřovat čl. 21 ÚPD,
podle něhož mají smluvní státy zabezpečit, aby osvojení bylo přípustné nejenom
ve vztahu dítěte k jeho rodičům a zákonným zástupcům, ale také k jeho příbuzným.
Občanský zákoník používá pojem „blízký příbuzný“, aniž by blíže stanovil,
koho tím rozumí. Názory na výklad tohoto pojmu se různí. Například Sedlák
považuje za blízké příbuzné pouze ty osoby, na které se vztahuje překážka uzavření
manželství55; oproti tomu podle Smolíkové je takový výklad restriktivní a sama
se přiklání spíše k názoru, že blízkými příbuznými dítěte jsou předkové dítěte a jeho
zletilí sourozenci, přičemž dále v tomto smyslu platí vyvratitelná domněnka
též o osobách sešvagřených.56
Podle mého názoru neexistuje rozumné odůvodnění pro zužování okruhu
osob, které lze považovat za blízké příbuzné podle dotčeného ustanovení, ještě
před tím, než bude posouzena jejich případná vhodnost. Svěření osvojence do péče
blízkého příbuzného totiž nepředstavuje postup bez dalšího. Ustanovení § 822 OZ
předpokládá, že některý z blízkých příbuzných ochotný a schopný o dítě pečovat
podá soudu návrh na svěření osvojence do své péče. Blízký příbuzný dítěte, které má
být osvojeno, se může soudu přihlásit buď sám, ale i jestliže se nikdo takový
sám nepřihlásí, má soud, resp. opatrovník dítěte, povinnost případné příbuzné sám
aktivně vyhledávat (§ 818 odst. 2 a § 821 odst. 2 OZ). Soud pak dítě do péče
blízkého příbuzného svěří, jestliže to bude v souladu se zájmy dítěte a bude-li
se jevit, že tato osoba je péče o dítě schopná (§ 822 odst. 2 OZ). Právě díky tomu,
že zákon stanoví vedle existence takového příbuzného i další podmínky spočívající
v jeho ochotě a schopnosti o dítě pečovat, jeví se mi jako vhodné mít z počátku
možnost vybírat spíše ze širší škály možných „kandidátů“ na péči o dítě. Prvořadým
úkolem soudu bude posoudit, zda je svěření dítěte do péče blízké osoby v zájmu
dítěte. V rámci důkazního řízení tak bude nutné v každém případě individuálně
zjistit veškeré skutečnosti a okolnosti vypovídající o vztazích mezi dítětem a jeho
55
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příbuzným. Soud následně podle toho, jak zjištěné skutečnosti zhodnotí, bude moci
rozhodnout, jestli je daná osoba takovým blízkým příbuzným, který je ochotný
a schopný o dítě pečovat. Skutečnost, že občanský zákoník pojem „blízkého
příbuzného“ pro tyto účely nevymezuje, nepovažuji za vadu. Domnívám se,
že pro tyto případy je důležitější zvážení, jestli si dítě a jeho příbuzný jsou skutečně
a opravdově blízcí a jaký k sobě mají reálný vztah, než jen pevně vymezit, kdo je
a kdo není takovou osobou. Není totiž nepředstavitelné, aby dítě mělo hlubší citový
vztah k osobě, se kterou je vzdáleněji příbuzné než k osobě příbuzensky bližší,
a naopak. Nemyslím si proto, že by stupeň příbuzenství měl být výchozím
hlediskem.
Kromě existence blízkého příbuzného může nastat také situace, kdy bude
podán návrh na určení otcovství mužem, který tvrdí, že je otcem osvojovaného
dítěte (§ 830 OZ). Jak v případě řízení o svěření dítěte do péče blízkého příbuzného,
tak i v případě řízení o návrhu na určení otcovství k osvojovanému dítěti,
bude řízení o osvojení přerušeno, a to až do chvíle, než budou tato řízení skončena.

4.3

Souhlas manžela osvojitele
Posledním ze skupiny souhlasů s osvojením je souhlas manžela osvojitele,

který není rodičem osvojovaného dítěte. Podle čl. 5 odst. 1 písm. b) EÚOD nebude
osvojení bez takového souhlasu povoleno. Česká právní úprava zmiňuje podmínku
udělení souhlasu manžela osvojitele pouze v ustanovení § 805 OZ, a to tak,
že o osvojení bez takového souhlasu nelze rozhodnout. Užitá formulace „popřípadě
manžela osvojitele“ naznačuje, že souhlas nebude nutno udělit vždy, ale z logiky
věci pouze tehdy, pokud osvojitel manžela má a pokud si zároveň tento manžel
nepřeje dítě osvojit společně s osvojitelem. Pokud je manžel osvojitele rodičem
dítěte, nebude vyžadován jeho souhlas tímto způsobem, nýbrž pouze jako souhlas
rodiče osvojovaného dítěte.57
EÚOD dovoluje smluvním státům upravit zákonem výjimečné důvody,
při nichž nebude souhlas manžela osvojitele požadován. Občanský zákoník však
57
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bohužel kromě stručné zmínky ve zmíněném ustanovení souhlas manžela osvojitele
blíže neupravuje. V důsledku tohoto nedostatku české právní úpravy se objevují
různé názory na charakter souhlasu manžela osvojitele. Křístek jeho souhlas
přirovnává povahou k souhlasu osvojitele, jelikož obecnou podmínkou je pouze
a jen svéprávnost k tomuto úkonu.58 Osobně se s tímto pojetím neztotožňuji, jelikož
podle mého názoru není žádný důvod k tomu, aby pro souhlas manžela osvojitele
platily měkčí podmínky než pro souhlas rodiče dítěte. Přikláním se spíše k názoru
Smolíkové, podle něhož je nutno na souhlas manžela osvojitele analogicky aplikovat
ustanovení § 810 OZ o souhlasu rodiče osvojovaného dítěte.59 Proto je tedy vhodné
dovozovat i výjimečné důvody, pro které nebude nutné získat manželův souhlas,
z ustanovení o souhlasu rodičů dítěte, popřípadě z obecných ustanovení
týkajících se právního jednání. Lze tedy aplikovat případy z § 818 odst. 1 písm. b)
a c) OZ, tedy když manžel není schopen projevit svou vůli, rozpoznat následky
svého jednání nebo je ovládnout a také tehdy, je-li nezvěstný. Souhlas jistě rovněž
nebude nutný, jestliže byla svéprávnost manžela v tomto ohledu omezena.
Na základě uvedených skutečností je zřejmé, že souhlas manžela osvojitele není
v žádném ohledu méně důležitý než souhlas rodičů nebo dítěte, nýbrž je na stejné
úrovni. Sedlák dokonce v této souvislosti hovoří o právu manžela celý proces
osvojení vetovat.60
Protože občanský zákoník neobsahuje žádná další ustanovení týkající
se udělování souhlasu manžela osvojitele, není výslovně upravena ani možnost
odvolat takový souhlas. Z povahy práva souhlas dát ale nutně vyplývá také právo
jej odvolat, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení.61
Pro úplnost považuji za vhodné zmínit, že v revidované Evropské úmluvě
o osvojení dětí je ustanovení o požadavku na souhlas manžele osvojitele rozšířeno
i na registrovaného partnera osvojitele (čl. 5 odst. 1 písm. c) REÚOD).
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5. Další předpoklady
Třetí a zároveň poslední skupinu zákonných předpokladů tvoří předpoklady
vztahující se k dalšímu postupu při osvojení dítěte, kdy se jednak zjišťují skutečnosti
týkající se osvojitele, dítěte a jeho rodiny, jednak je to doba, kde je třeba vytvořit
rodinný vztah mezi osvojencem a osvojitelem.
Evropská úmluva o osvojení dětí v této souvislosti hovoří o nutnosti provést
příslušná šetření (čl. 9 odst. 1) a zároveň uvádí demonstrativní výčet informací,
které mají být prostřednictvím těchto šetření zjištěny (čl. 9 odst. 2). Dále také
požaduje, aby dítě setrvalo v péči osvojitelů po dostatečně dlouhou dobu tak,
aby bylo možné přiměřeně učinit úsudek o budoucích vztazích pro případ povolení
osvojení (čl. 17). V revidovaném znění EÚOD je podobné ustanovení obsaženo
v čl. 19, avšak z jeho formulace nevyplývá pro smluvní státy (kromě zohlednění
nejlepších zájmů dítěte jakožto nejdůležitějšího kritéria) žádná povinnost.62
Účelům vytvoření pout mezi osvojencem a osvojitelem slouží institut péče
před osvojením. Zákon rozlišuje péči před osvojením ve vlastním slova smyslu
(aniž však tuto péči takto označuje, mluví jen o „péči před osvojením“, § 823 n. OZ)
a péči, která takové péči před osvojením předchází. Více informativní je pojmosloví
užívané např. ve stati Králíčkové, která odlišuje obě formy péče před osvojením tak,
že péči předcházející péči o osvojení označuje za „péči okamžitou“.63 Tato varianta
tzv. okamžité péče je koncipována jako fakultativní, na rozdíl od péče
před osvojením, která představuje obligatorní hmotněprávní podmínku osvojení.
Pro zjednodušení bude i v textu této práce užíváno pojmu tzv. okamžité péče
pro označení péče předcházející péči před osvojením ve smyslu ustanovení
§ 823 OZ.
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5.1

Potřebná šetření
Evropská úmluva o osvojení dětí není jediným mezinárodním dokumentem,

který se zabývá nutností provést před povolením příslušná šetření ke zjištění,
že konkrétní osvojitelé jsou vhodní pro osvojení konkrétního dítěte, a že je
zamýšlené osvojení celkově v souladu se zájmy dítěte, které má být osvojeno.
Takovou povinnost smluvních států lze vyvodit i z dikce čl. 21 písm. a) ÚPD,
který stanoví povinnost státu zabezpečit, aby kompetentní orgány osvojení
povolovaly a určovaly jeho přípustnost mimo jiné „na základě všech odpovídajících
a spolehlivých informací“. Evropská úmluva o osvojení dětí ovšem uvádí ve svém
čl. 9 odst. 2 podrobný, byť pouze demonstrativní, seznam otázek, kterými
se příslušné orgány musejí zabývat předtím, než osvojení povolí. Pokud jde
o osvojitele, jedná se zejména o otázky jeho osobnosti, zdravotního stavu,
prostředků, podrobností o jeho domově a domácnosti, způsobilosti k výchově dítěte,
proč si přeje dítě osvojit a případně také proč se k žádosti o osvojení nepřipojil
i druhý manžel. Pokud jde o dítě, jedná se zejména o otázky jeho osobnosti,
zdravotního stavu a jeho názoru na osvojení. Šetření se má týkat také otázek
osobnosti a zdravotního stavu předků dítěte, ale pouze s ohledem na jakákoli
zákonná omezení v tomto smyslu. Pokud osvojitel, dítě, či obě tyto osoby mají
nějaké náboženské přesvědčení, bude i to předmětem šetření. Konečně se má šetření
týkat také toho, jak se dítě s osvojitelem snášejí a jak dlouhou dobu bylo dítě
v osvojitelově péči. U posledně zmíněného bodu je třeba poukázat na nesprávný
překlad originálního znění čl. 9 odst. 2 písm. d) EÚOD, kdy by pro frázi „the mutual
suitability of the child and the adopter“ bylo vhodnější použít českého překladu
„vzájemná vhodnost dítěte a osvojitele“.64
Přesnější úprava je obsažená v revidovaném znění EÚOD, která tématu
předběžných šetření věnuje svůj čl. 10. V prvním odstavci je zdůrazněna potřeba
postupovat při shromažďování, zpracovávání a předávání citlivých osobních údajů
a důvěrných informací v souladu s předpisy, a to jak během provádění příslušných
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šetření, tak i poté. Slovní spojení „pokud možno“ 65 nově vložené do odstavce
druhého naznačuje, že není nutné se vždy zabývat všemi vyjmenovanými otázkami,
a to například, pokud již dítě s budoucím osvojitelem žije.66 Podle revidovaného
znění se má příslušná šetření týkat otázek osobnosti a zdravotního stavu osvojitele
a jeho sociálního prostředí, podrobností o jeho domově a domácnosti a jeho
schopnosti vychovávat dítě, proč si přeje dítě osvojit a případně proč se k žádosti
o osvojení nepřipojil také druhý manžel nebo registrovaný partner. Stejně jako podle
původní EÚOD bude i podle revidované prošetřena také vzájemná vhodnost dítěte
a osvojitele, jakož i doba, po kterou bylo dítě v péči osvojitele. Šetření se bude týkat
i otázek osobnosti, zdravotního stavu a sociálního prostředí dítěte a s ohledem
na jakákoli zákonná omezení také prostředí jeho původu a občanského postavení.67
Předmětem šetření může být také etnické, náboženské či kulturní prostředí osvojitele
a osvojence. Oproti EÚOD, která předpokládá provedení příslušných šetření pouze
před povolením osvojení, počítá její revidovaná verze s provedením takových šetření
už předtím, než bude dítě svěřeno do péče budoucího osvojitele (čl. 10 odst. 5).
Česká právní úprava v ustanovení § 827 OZ je v otázkách příslušných
předběžných šetření zřejmě ovlivněna ustanoveními revidované EÚOD a částečně
z nich vychází, ale je možné nalézt i určité odlišnosti. Občanský zákoník shodně
požaduje provedení šetření ještě před rozhodnutím o předání dítěte do péče
před osvojením,

ale

povinnost

soudu

provést

šetření

formuluje

přísněji

než revidovaná EÚOD, podle níž se má šetření týkat vymezených otázek pouze
„v rozsahu odpovídajícím danému případu.“68
Ustanovení týkající se šetření o vhodnosti dítěte a osvojitele navzájem
souvisí s ustanoveními ZSPOD o zprostředkování osvojení. Evidenci dětí vhodných
k osvojení a evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli vede pro účely
zprostředkování osvojení krajský úřad (§ 22 odst. 1 ZSPOD). Evidence musí
mimo jiné obsahovat odborné posouzení žadatele a v určitých případech (je-li to
třeba se zřetelem na věk dítěte, stanovisko odborného lékaře, jiné vážné skutečnosti)
65
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i odborné posouzení dítěte podle ustanovení § 27 ZSPOD. Vedle jiných aspektů
se u dítěte posuzuje jeho tělesný a duševní vývoj, jakož i jeho specifické potřeby
a nároky, dále sociální a také etnické, náboženské a kulturní prostředí původu dítěte,
ale i jeho statusová práva. Je rovněž nutné posoudit vhodnost osvojení v daném
případě. Posouzení žadatelů se týká jejich osobnosti, psychického i zdravotního
stavu (zda tento nebrání péči o dítě z hlediska duševního, tělesného a smyslového),
schopnosti vychovávat dítě, motivace vedoucí k žádosti o osvojení, stability
manželství, rodinného a sociálního prostředí, zejména bydlení a domácnosti, jakož
i etnického, náboženského a kulturního prostředí žadatele, popřípadě dalších
rozhodných skutečností. 69 Rozsah posuzování podle ZSPOD přibližně odpovídá
stanovenému rozsahu šetření, které mají před rozhodnutím o předání dítěte do péče
osvojitele provádět soudy (§ 827 OZ). Provedení odborného posouzení orgánem
sociálně-právní ochrany dětí podle ZSPOD tedy významně ulehčuje práci soudům,
jelikož slouží jako jeden z podkladů pro jejich rozhodování. Soud je ale tím
orgánem, který nese konečnou zodpovědnost za zjištění všech rozhodných
skutečností, nemůže tedy postupovat tak, že pouze odkáže na provedené odborné
šetření, nýbrž musí sám příslušná šetření provést a případně i dalším způsobem
vhodně doplnit.70
Při zprostředkování osvojení je nutno postupovat s vysokou mírou
rozvážnosti

a

pečlivosti,

jelikož

osvojení

představuje

významnou

změnu

ve statusových právech dítěte a celý proces je velmi komplexní a přináší zásahy
ve vztahu k širšímu okruhu osob než pouze mezi dítětem a jeho osvojiteli.
Proto se ho musí účastnit velké množství odborníků, aby bylo možné zjistit veškeré
skutečnosti podstatné pro rozhodování a na jejich základě učinit správný závěr
o vhodnosti osvojení a následně přistoupit k povolení osvojení a poskytnout
tak osvojovanému dítěti tu nejvhodnější rodinu.71
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5.2

Péče předcházející péči před osvojením, tzv. okamžitá péče
Dítě může být předáno do péče budoucího osvojitele ihned po udělení

souhlasu k osvojení jeho rodiči, pokud s tím souhlasí i budoucí osvojitel. Dávají-li
souhlas k osvojení oba rodiče, je rozhodný okamžik poskytnutí souhlasu druhým
z rodičů. K předání dítěte však může dojít i předtím, a to ve chvíli, kdy to dovolí
zdravotní stav dítěte, jestliže s tím jeho rodiče souhlasí. Pokud rodiče předají dítě
sami, musí o tom podat informaci orgánu sociálně-právní ochrany dětí
(§ 823 odst. 1 OZ). Tzv. okamžitá péče představuje novinku oproti předchozí právní
úpravě s pozitivním důsledkem zejména pro osvojované dítě, kterému je umožněno
přejít z osobní péče rodiče přímo do osobní péče jeho budoucích osvojitelů, namísto
dočasného pobytu v ústavní nebo jiné péči s menší mírou osobního přístupu k dítěti.
Ve druhém odstavci § 823 OZ se výslovně uvádí, že během prvních tří měsíců
ode dne udělení souhlasu k osvojení se nejedná o péči před osvojením. Během této
doby jde skutečně pouze o osobní péči o dítě, přičemž rodičovská odpovědnost
biologických rodičů zůstává zachována včetně práva na její výkon. Jak již bylo
řečeno, tzv. okamžitá péče není obligatorní podmínkou osvojení. Její význam
spočívá hlavně v poskytnutí osobní péče dítěti do doby, než bude soudem
rozhodnuto o osvojení. To nicméně neznamená, že by k předání dítěte
do tzv. okamžité péče stačilo pouhé faktické předání budoucím osvojitelům,
případně společně s informováním OSPOD. Takový postup by totiž byl v rozporu
s ústavním

pořádkem

i

závazky,

které

pro

Českou

republiku

vyplývají

z mezinárodního práva. Podle ustanovení čl. 32 odst. 4 LZPS, jakož i podle
ustanovení čl. 9 odst. 1 ÚPD je k oddělení dítěte od jeho rodičů nutné rozhodnutí
soudu. Platná právní úprava je v tomto směru souladná, jelikož podle ustanovení
§ 824 odst. 1 OZ rozhodne o předání dítěte do tzv. okamžité péče soud. Jestliže by
rodiče sami předali své dítě budoucímu osvojiteli ještě před rozhodnutím soudu
nebo před nabytím právní moci takového rozhodnutí, neměla by taková péče povahu
ani tzv. okamžité péče a nemohly by ani nastat následky navazující na institut
tzv. okamžité péče podle § 823 OZ. 72 Jedním z takových následků je přeměna
72
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tzv. okamžité péče na péči před osvojením ex lege, totiž podle ustanovení § 828 OZ.
Dále by nemohlo dojít ani ke vzniku práva budoucího osvojitele na mateřskou,
resp. rodičovskou dovolenou podle ustanovení § 197 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, a nevznikl by mu ani nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle
ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Oznamovací povinnost vůči OSPOD má kromě rodičů dítěte také budoucí osvojitel,
a to podle ustanovení § 10a odst. 2 ZSPOD. Stanovení povinnosti oznámit OSPOD
předání či převzetí dítěte má smysl zejména v případech tzv. přímého osvojení73,
kdy nedochází ke zprostředkování osvojení, jakož i tehdy, kdy soud ještě nerozhodl
o předání dítěte do tzv. okamžité péče, a je proto nutné dbát na ochranu zájmů
dítěte.
Během trvání tzv. okamžité péče mají budoucí osvojitelé ve vztahu k dítěti
pouze omezený rozsah práv a povinnosti. Zákon hovoří pouze o povinnosti a právu
dítě chránit a řádně o ně pečovat. Jednat v záležitostech dítěte souvisejících s péčí
o ně mohou pouze, je-li to nezbytně třeba. Ve všech ostatních věcech mají právo
zastupovat dítě jeho rodiče, a proto bude nutné, aby rodiče dítěte a budoucí
osvojitelé byli schopni spolu komunikovat a spolupracovat v zájmu dítěte.
Jako příklady záležitostí, v nichž nemohou budoucí osvojitelé jednat, uvádí Sedlák
výběr školky či školy dítěti, rozhodnutí o nikoliv nezbytném léčebném zákroku,
správu jmění dítěte, rozhodnutí o jeho bydlišti nebo jménu či příjmení. 74
Teprve uplynutím tří měsíců ode dne udělení souhlasu k osvojení dojde ex lege
k pozastavení výkonu práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti
a protože pak není nikdo, kdo by ve vztahu k dítěti rodičovskou odpovědnost mohl
vykonávat, bude dítěti jmenován jako poručník orgán sociálně-právní ochrany dětí,
nestalo-li se tak již dříve (§ 825 OZ). Podle ustanovení § 928 odst. 2 OZ
o poručenství platí, že poručník má k dítěti v zásadě všechna práva a povinnosti
s výjimkou vyživovací povinnosti. Poručník také nevykonává osobní péči o dítě,
jestliže je dítě ve faktické péči budoucích osvojitelů (a zejména pokud je
73
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poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí). Ve stejné době, tedy po uplynutí
tří měsíců ode dne udělení souhlasu k osvojení, může také dojít k předání dítěte
do péče před osvojením, o kterém rozhodne soud na návrh osvojitele (§ 826 OZ).
V závislosti na existenci či neexistenci předchozí tzv. okamžité péče bude situace
v praxi taková, že dítě buď zůstane v péči osvojitelů, do níž bylo již dříve předáno,
nebo bude k takovému faktickému předání teprve přikročeno na základě rozhodnutí
soudu. Návaznost péče před osvojením na fakultativní tzv. okamžitou péči zajišťuje
ustanovení § 828 OZ, díky němuž může dítě fakticky zůstat ve stejném prostředí
v péči budoucího osvojitele, ale okamžikem uplynutí tří měsíců ode dne poskytnutí
souhlasu s osvojením rodičem dítěte, resp. druhým z rodičů, poskytují-li souhlas
s osvojením oba, dochází ex lege k přeměně na péči před osvojením, aniž by bylo
třeba další rozhodnutí soudu.
Vzhledem k tomu, že předání dítěte do tzv. okamžité péče budoucích
osvojitelů není povinnou podmínkou osvojení, a že její podstatou je především
individuální péče o dítě s pouze velmi úzkým okruhem práv a povinností, je nutné
upozornit na možnou situaci, že osoby, které takto převzaly dítě do své péče, budou
muset dítě předat zpět jeho rodičům.75

5.3

Péče před osvojením
Nutným předpokladem kladného rozhodnutí o osvojení je, aby dítě bylo

po určitou dobu v péči jeho budoucích osvojitelů. Institut péče před osvojením
má svůj základ v čl. 17 EÚOD, který ale nestanovuje přesnou dobu trvání této péče.
Podle něj má dítě v péči osvojitelů zůstat po dobu dostatečně dlouhou k tomu,
aby pak příslušný orgán mohl přiměřeně usoudit, jaké budou vztahy mezi dítětem
a osvojiteli v případě povolení osvojení. Hlavním účelem preadopční péče
je naplnění jedné z podmínek osvojení, a to vytvoření takového vztahu, jaký mezi
sebou mají rodič a jeho dítě, nebo alespoň základů takového vztahu.
Úprava v občanském zákoníku z EÚOD vychází a v ustanovení § 829 odst. 2 OZ
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požaduje, aby bylo možné dojít k „přesvědčivému zjištění“, že se mezi osvojitelem
a dítětem takový poměr vytvořil.
Péče před osvojením začíná běžet dnem, kdy rozhodnutí soudu o předání
dítěte do péče budoucího osvojitele nabylo právní moci.76 Pokud jí ale předcházela
tzv. okamžitá péče, je počátkem běhu okamžik uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl
dán souhlas k osvojení. Jedná se o konverzi tzv. okamžité péče na preadopční péči
podle ustanovení § 828 OZ.
V zákoně (§ 829 odst. 2 OZ) je stanovena minimální doba trvání péče před
osvojením, a to v délce šesti měsíců. Budou-li zúčastněné osoby potřebovat více
času k budování či prohlubování vztahu jako mezi sebou obyčejně mají rodič a jeho
dítě, bude doba trvání bez dalšího prodloužena, aniž by o tom soud rozhodoval.
Maximální délka trvání péče před osvojením není výslovně uvedena v zákoně,
ale ani v mezinárodních úmluvách. Nabízí se tedy otázka, jestli je kvůli tomu možné
péči před osvojením neustále prodlužovat pouze s odůvodněním, že ještě nebyl
vytvořen poměr, který je smyslem a cílem osvojení, a ani jeho základy.
Takové jednání by bylo dle mého názoru absurdní a příčilo by se nejen samotnému
smyslu osvojení, ale především zájmům dítěte. Určité časové omezení je možné
dovodit z ustanovení § 816 OZ, podle kterého pozbývá souhlas k osvojení účinnosti
po šesti letech ode dne, kdy byl dán, pokud do té doby nedošlo k osvojení.
Poté už dítě osvojeno být nemůže, ledaže by byl souhlas dán znovu, a zaniká proto
i péče před osvojením.
Preadopční péče zanikne typicky v den, kdy rozsudek o osvojení nabude
právní moci, bez ohledu na to, zda jím osvojení bude povoleno či nikoliv.
Existují ale i jiné důvody pro ukončení preadopční péče. Pokud v průběhu trvání
péče před osvojením vyjde najevo, že tato péče není nadále v souladu se zájmy
dítěte, měl by ji soud zrušit předčasně, protože již zjevně nenaplňuje svůj účel.77
Lze si například představit situaci, ačkoliv je to podle mého názoru velmi
nepravděpodobné, že se budoucí osvojitel bude k dítěti chovat nevhodně, hrubě,
76
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nebo že proti němu dokonce spáchá trestný čin. Je zřejmé, že v takových případech
určitě není na místě, aby dítě dále setrvávalo v péči osvojitele po celou dobu šesti
měsíců, protože to rozhodně není v zájmu dítěte. Zemandlová soudí, že ještě
před zamítnutím návrhu na osvojení by měl soud takové situace řešit ihned pomocí
předběžných opatření podle ustanovení § 452 ZŘS, nebo i dle ustanovení
§ 76 OSŘ. 78 Dále může být předčasné ukončení preadopční péče důsledkem
zpětvzetí návrhu na osvojení, či odvolání souhlasu s osvojením (v případě
předpokládaném v ustanovení § 817 odst. 2 písm. b) OZ), či nutně důsledkem smrti
dítěte či osvojitele.
V době, kdy je dítě v preadopční péči osvojitelů, je pozastavena vyživovací
povinnost rodičů k dítěti (§ 829 odst. 3 OZ). Tomu odpovídá povinnost osvojitelů
mít dítě v péči na svůj náklad podle prvního odstavce ustanovení § 829 OZ.
Vyživovací povinnost rodiče se však nemusí rovnat péči na náklad osvojitele
ve smyslu výsledného množství prostředků vynaloženého na péči o dítě.
Nákladem osvojitele je podle důvodové zprávy všechno, co je osvojitelem
poskytnuto

jako

výživa

dítěti

a

co

je

možné

ohodnotit

finančně.
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Ustanovení § 915 odst. 1 OZ upravující vyživovací povinnost požaduje, aby dítě
mělo zásadně shodnou životní úroveň jako jeho rodiče. Teoreticky by se tak mohlo
stát, že by se životní standard dítěte přechodem do péče před osvojením snížil,
pokud by životní úroveň rodičů dítěte byla obzvláště vysoká a budoucí osvojitel
by pak pouze hradil výživu a ostatní základní potřeby dítěte. Taková situace není
z mého pohledu příliš pravděpodobná, a to i vzhledem k tomu, že v zájmu osvojitele
je poskytovat osvojenci nejlepší možnou péči a starat se o jeho dobré prospívání.
I proto, že osvojení není totéž jako početí vlastního dítěte a nemůže k němu dojít
náhodou či „omylem“, nýbrž se jedná o dlouhodobý a poměrně složitý postup,
lze usuzovat na skutečnou dychtivost osvojitelů mít dítě u sebe a starat se o něj
s uvědoměním veškerých následků, jakož i nákladů s tím souvisejících.
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Na straně osvojitelů přistupují k osobní péči o dítě na jejich náklad další
práva a povinnosti pečující osoby podle ustanovení § 953 až 957 OZ, tedy podle
ustanovení o tzv. svěřenectví (§ 829 odst. 1 OZ). Je ale nutné mít na paměti,
že se v tomto případě nejedná o svěření dítěte do péče jiné osoby podle uvedených
ustanovení80, pouze je možní z nich vycházet pro účely stanovení rozsahu práv
a povinností osvojitele. Právní úprava není v tomto smyslu zcela vhodná,
protože podle ustanovení § 955 OZ mají být konkrétní práva a povinnosti vymezeny
soudem, a pokud se tak nestane, bude se postupovat podle ustanovení o pěstounství.
Soud tedy může práva a povinnosti osvojitelů vymezit v rozhodnutí o předání dítěte
do péče před osvojením. Jestliže péči před osvojením předchází tzv. okamžitá péče,
pak – jak již bylo popsáno výše – po uplynutí tří měsíců od udělení souhlasu
k osvojení dochází ke konverzi na péči preadopční, soud již žádné další rozhodnutí
nevydává a nemůže tedy ani vymezit práva a povinnosti osvojitelů pro účely péče
před osvojením. V tomto případě se tedy bude přiměřeně vycházet z ustanovení
o pěstounství. Práva a povinnosti pěstouna jsou uvedena v ustanovení § 966 OZ.
Podle prvního odstavce bude mít osvojitel právo a zároveň povinnost osobně o dítě
pečovat a podle odstavce druhého bude při jeho výchově vykonávat práva
a povinnosti rodičů přiměřeným způsobem. Právo a povinnost činit rozhodnutí
se bude vztahovat pouze k běžným záležitostem dítěte, totéž platí i o jeho
zastupování a správě jeho jmění. S ohledem na to, že v době trvání péče
před osvojením

je

výkon

práv

a

povinností

rodičů

vyplývajících

z rodičovské odpovědnosti pozastaven a dítě má jmenovaného poručníka, je nutné
současně aplikovat i ustanovení o poručenství. Proto o jiných než běžných
záležitostech nerozhodují osvojitelé ani rodiče dítěte, nýbrž poručník, ale jeho
rozhodnutí vyžaduje schválení soudem (§ 934 OZ).
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6. Následky osvojení
Účinky, které rozhodnutí o osvojení vyvolá, spočívají ve vzniku a zániku
práv a povinností. Především vznikají nová práva a povinnosti osvojitelů dítěte
a naopak práva a povinnosti biologických rodičů dítěte zanikají. Může se ale také
stát, že ke vzniku či zániku některých práv a povinností vůbec nedojde. Záleží totiž
na tom, jestli se jedná o úplné osvojení či neúplné osvojení. Rozlišení úplného
a neúplného osvojení se věnuje také druhá kapitola této práce. Konkrétní důsledky
tohoto dělení budou podrobně rozebrány v dalším textu. Úprava následků osvojení
je obsažena v ustanoveních § 832 a n. OZ a její základ v mezinárodním právu
představují především články 10 a 11 EÚOD. Revidovaná EÚOD se následkům
osvojení věnuje v článcích 11 a 12.
Jestliže bude osvojeno nezletilé dítě, které již své vlastní děti má, budou
se účinky osvojení týkat i těchto jeho dětí (§ 834 OZ). Jedná se o poněkud
problematickou normu, protože kvůli ní dochází ex lege k osvojení vnoučete
(vnoučat). V řízení o osvojení se nevyžaduje souhlas dětí osvojence, ačkoliv by bylo
vhodnější, aby požadován byl, byť i daný prostřednictvím jiné osoby či orgánu.
Pro srovnání zmíním úpravu pro potomky zletilého osvojence. Pokud je osvojen
zletilý, má osvojení účinky na jeho potomky ex lege pouze v případě, že se narodili
později, tedy až po právní moci rozhodnutí o osvojení (§ 852 věta první OZ).
Aby mělo osvojení právní následky také pro potomky narozené předtím, je nutné,
aby tito potomci s osvojením vyjádřili souhlas (§ 852 věta druhá OZ). U osvojení
nezletilého je nerozhodné, zda se jeho potomci již narodili, či zda teprve na svět
přijdou, protože v obou případech se na ně účinky osvojení vztahují bez nutnosti
jejich souhlasu. Platná právní úprava ale má své opodstatnění. Pokud by totiž onoho
ustanovení § 834 OZ nebylo, pak by nezletilý osvojenec ztratil příbuzenský poměr
ke svým potomkům, protože jedním z následků osvojení pro osvojence je zánik
příbuzenského poměru k jeho původní rodině, tedy nejenom k předkům. 81
Takový stav by byl zcela jistě naprosto nežádoucí a lze proto hodnotit naší právní
úpravu v tomto ohledu spíše pozitivně.
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Není-li stanoveno jinak, dochází ke vzniku právních následků osvojení v den,
kdy rozhodnutí o osvojení nabylo právní moci. 82 Výjimečně je vznik některých
následků vyjádřen jiným způsobem. Na okamžik nabytí svéprávnosti osvojence
se váže vznik jeho práva na seznámení se s obsahem spisu, který byl veden
v souvislosti s řízením o jeho osvojení (§ 838 OZ). Následkem osvojení je také
povinnost osvojitele sdělit dítěti, že bylo osvojeno, přičemž tato povinnost vzniká
ve chvíli, kdy se to bude jevit jako vhodné, ovšem musí se tak stát do zahájení
školní docházky (§ 836 OZ).

6.1

Postavení dítěte v rodině, příbuzenství
Článek 10 odst. 1 EÚOD stanoví, že osvojitel nabývá osvojením k osvojenci

všechna taková práva a povinnosti, která mají k dítěti narozenému v manželství jeho
otec či matka. Stejně tak osvojené dítě nabude k osvojiteli práva a povinnosti,
které má ke svému otci či matce dítě narozené v manželství. Současně se vznikem
práv a povinností podle prvního odstavce zaniknou práva a povinnosti stejného
druhu, které existují mezi osvojeným dítětem a jeho otcem či matkou nebo jinou
osobou či orgánem. Státy ale mohou stanovit zákonem, že práva a povinnosti
manžela osvojitele k dítěti, které jeho manžel osvojil, budou zachována,
za předpokladu, že jde o jeho biologické či adoptované dítě. Občanský zákoník této
možnosti využívá pro případy osvojení dítěte manželem rodiče, kdy zánik práv
a povinností rodiče, jehož dítě jeho manžel osvojuje, není žádoucí. Státy mohou
kromě toho prostřednictvím zákona ponechat rodičům jejich vyživovací povinnost
k dítěti, povinnost je zaopatřovat nebo mu dát věno, pokud osvojitel rodiče takové
povinnosti nezprostí.
Revidované znění EÚOD se takovými následky osvojení zabývá v čl. 11.
První odstavec mimo jiné stanoví, že osvojením se dítě stane úplným členem rodiny
osvojitele (osvojitelů) a bude mít ve vztahu k osvojiteli a jeho rodině (osvojitelům
a jejich rodinám) stejná práva a povinnosti jako jeho (jejich) narozené dítě.
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Osvojením zaniknou právní vztahy mezi dítětem a jeho otcem, matkou
a původní rodinou. Výše zmíněné o možnosti zachovat práva a povinnosti manžela
osvojitele k dítěti, pokud je rodičem tohoto dítěte, je v revidované EÚOD pojato
jako zásada a státům je dána možnost stanovit zákonem něco jiného.
Revidované znění pamatuje v tomto ohledu i na registrovaného partnera osvojitele.
Odstavec třetí umožňuje státům učinit výjimky ze zásady, že osvojením je ukončen
právní vztah mezi dítětem a původní rodinou, a to v otázkách týkajících se příjmení
dítěte, překážek uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství.
Důvodová zpráva k revidované EÚOD uvádí jako příklad, že pokrevní vztah
mezi osvojencem a určitými členy jeho původní rodiny může být i nadále překážkou
uzavření manželství či vstupu do registrovaného partnerství. 83 Také v našem
právním prostředí obvykle představuje osvojení překážku uzavření manželství nejen
v nové rodině dítěte, ale zůstává zachována i v jeho původní rodině.
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První tři odstavce podrobně pojednávají o úplné adopci, ale to neznamená,
že by EÚOD

zabraňovala

jiné

formě

osvojení,

než

právě

této.

Naopak,

podle odstavce čtvrtého mají státy možnost přijmout také taková pravidla o osvojení,
která mohou formulovat následky osvojení omezeněji, než jak je tomu
v předcházejících odstavcích.
Na rozdíl od EÚOD užívá její revidované znění pojem rodičovské
odpovědnosti ve druhé větě čl. 11 odst. 1. Stejně tak i občanský zákoník výslovně
stanoví, že rodiče mají rodičovskou odpovědnost (§ 832 odst. 2 OZ). Neznamená to
však, že bez toho by osvojitelé rodičovskou odpovědnost a práva z ní vyplývající
neměli. Revidovaná EÚOD totiž v bezprostředně předcházející větě hovoří
o právech a povinnostech, které dítě má ve vztahu k osvojitelům v důsledku
osvojení. Důvodová zpráva k tomu dodává, že rodičovská odpovědnost sice již je
v těchto právech a povinnostech obsažena, nicméně pro svou zásadní důležitost
je zmíněna zvlášť. Obdobně je tomu i v českém právu. Mezi práva a povinnosti
tvořící rodičovskou odpovědnost patří zejména osobní péče o zdraví a vývoj dítěte,
jeho ochrana, výchova a zajištění jeho vzdělávání, zastupování a spravování
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jeho jmění. Tato práva a povinnosti vyplývají ze vztahu mezi dítětem a jeho rodiči
daného rozhodnutím o osvojení.
S ohledem na ustanovení občanského zákoníku je možné rozlišit čtyři různé
varianty osvojení a s ním souvisejících následků, a to podle toho, kdo dítě osvojil.
Osvojením dítě získá postavení dítěte manželů, jestliže bylo osvojeno manžely
nebo manželem svého rodiče. Pokud ale bylo dítě osvojeno jinou osobou,
nebo pouze jedním z manželů se souhlasem druhého manžela, pak získá postavení
dítěte osvojitele (§ 832 odst. 1 OZ). Rozlišení je významné pro stanovení,
která práva a povinnosti vznikají a která naopak zanikají.
Jestliže bylo dítě osvojeno společně oběma manžely, zaniká příbuzenský
poměr ve vztahu k oběma biologickým rodičům dítěte a prakticky tak k celé jeho
původní rodině, a naopak vznikají příbuzenské vztahy k osvojitelům. Nutně dochází
i k zániku práv a povinností opatrovníka nebo poručníka, který byl dítěti jmenován
k výkonu těchto práv a povinností za rodiče dítěte (§ 833 odst. 1 OZ).
Pokud dítě manžela osvojil manžel jednoho z rodičů dítěte, vzniknou nové
vztahy pouze mezi dítětem a tímto osvojitelem. Na druhé straně, ve vztahu
ke druhému z manželů, který již je rodičem osvojovaného dítěte, k žádným změnám
nedojde a všechny původní vztahy zůstanou zachovány, protože příbuzenský poměr
mezi nimi není nijak dotčen (§ 833 odst. 2 OZ). Účelem této varianty osvojení
je totiž zajistit dítěti možnost, aby mělo úplnou rodinu, a proto zde není žádný
důvod k zániku vzájemných práv a povinností mezi dítětem a jeho rodičem, který
je manželem osvojitele.85 K zániku příbuzenského vztahu dojde pouze mezi dítětem
a jeho původním rodičem, na jehož místo nově nastoupil manžel-osvojitel.
Osvojil-li dítě pouze jeden z manželů se souhlasem druhého manžela, dítěti
zaniknou příbuzenské vztahy k biologické matce i k biologickému otci, avšak nový
vztah získá dítě pouze k tomu z manželů, který je osvojil. Na rozdíl od předchozí
situace se v tomto případě jedná o dítě, které není dítětem manžela osvojitele.
Bylo-li dítě osvojeno jinou osobou, pak stejně jako v předchozím případě dítě
ztratí příbuzenský vztah k oběma svým biologickým rodičům a jejich rodinám
a nový vztah získá pouze k této jiné osobě, která ho osvojila.
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Obě dvě posledně uvedené varianty se vyznačují tím, že dítě získá postavení
dítěte osvojitele. V prvním uvedeném případě pak dojde k tomu, že dítě osvojitele
sdílí kromě rodiče-osvojitele rodinnou domácnost také s jeho manželem.
Podle ustanovení § 885 OZ se na péči o dítě a jeho výchově má pak podílet také
tento manžel rodiče-osvojitele. Naproti tomu při osvojení jinou osobou žijící
samostatně bude dítě žít v domácnosti pouze s touto osobou, která bude jako jediná
o dítě pečovat a vychovávat je. Může jít například o osobu svobodnou, rozvedenou
či ovdovělou.86 Nicméně, jak již bylo zmíněno výše, může jinou osobou být i jeden
z registrovaných partnerů. V takové situaci nebude mezi posledními dvěma
uvedenými variantami žádný rozdíl, protože ustanovení § 885 OZ se mimo jiné
vztahuje též na registrovaného partnera rodiče dítěte. V této souvislosti se mluví
o tzv. sociálním rodičovství.87

6.2

Příjmení dítěte
Dalším z následků osvojení pro osvojené nezletilé dítě je změna jeho

příjmení: osvojené dítě má příjmení osvojitele. Změnou příjmení se zabývá
čl. 10 odst. 3 EÚOD, který stanoví jako obecné pravidlo, že mají existovat dostupné
prostředky k tomu, aby osvojenec získal příjmení osvojitele, a to buď namísto svého
příjmení, nebo připojením k němu. Naproti tomu naše právní úprava stanoví,
že ke změně příjmení osvojence dochází ze zákona. Jakékoli možné pochybnosti
ohledně výkladu čl. 10 odst. 3 EÚOD vyvrací důvodová zpráva k ní,
která uvádí, že národní předpisy mohou stanovit, že osvojenec nabývá osvojitelovo
příjmení, aniž by bylo zapotřebí zvlášť o tom rozhodnout, a nedostanou
se tím do rozporu s EÚOD.88
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Ustanovení § 835 odst. 1 OZ tedy mezinárodní úmluvě vyhovuje,
když na jeho základě dochází ke změně příjmení osvojence ze zákona. Soud vedle
vyslovení osvojení uvede v rozsudku také příjmení, které osvojenec ponese
(§ 443 odst. 1 ZŘS). Jestliže má dítě postavení dítěte osvojitele, získá jeho příjmení.
Společný osvojenec manželů získá takové příjmení, které bylo určeno při uzavření
manželství pro jejich děti. Také tehdy, osvojil-li dítě manžel rodiče, získá osvojenec
takové příjmení, na kterém se manželé dohodli a určili je pro své děti při uzavření
manželství.
Právní úprava nabytí příjmení osvojeného dítěte ex lege je z mého pohledu
vhodně zvolená i náležitě provedená. Protože se osvojením rozumí přijetí cizí osoby
za vlastní, je správné, že následkem toho dítě nabývá stejné příjmení jako jeho noví
rodiče. Dochází-li k zpřetrhání rodinných vazeb mezi dítětem a jeho původní
rodinou, nebylo by rozumné, aby mezi nimi zůstala tato navenek projevovaná vazba.
Dítě přichází do své nové rodiny, a to jak fakticky, tak i formálně,
a právě skutečnost, že ponese stejné příjmení jako jeho rodiče, je vyjádřením toho,
že do ní patří.
Komplikace mohou nastat, když osvojenec se změnou svého příjmení
nesouhlasí. Podle ustanovení § 835 odst. 2 OZ musí mít takové dítě právo vyslovit
se ke svému příjmení, aniž by bylo výslovně stanoveno, co se takovou formulací
rozumí. Důvodová zpráva konstatuje, že právo rozhodovat o svém příjmení má dítě
od okamžiku dovršení patnáctého roku věku. S přihlédnutím právě k důvodové
zprávě bude nejspíše nutné analogicky na tyto případy aplikovat ustanovení
§ 863 OZ o tom, že dítě starší patnácti let musí se změnou svého příjmení
souhlasit.89 Podle názoru Sedláka proto dítě starší patnácti let může žádat soud,
aby rozhodl, že k jeho dosavadnímu příjmení bude připojeno příjmení osvojitele.
Takové řešení považuji za méně šťastné, jelikož děti ve věku mezi patnácti
a osmnácti lety bývají tvrdohlavé, vzdorující, a to často i bezdůvodně. Mohlo
by se tedy teoreticky stát i to, že nebudou se změnou svého příjmení souhlasit jenom
proto, aby si prosadily svůj názor. Pozitivní ale je, že ustanovení pravděpodobně
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nebude působit příliš problematicky, když k osvojování dětí starších patnácti let
dochází velmi zřídka, neboť osvojovány jsou nejčastěji děti nízkého věku.90
Zákon také pamatuje na to, že osvojenec nebo osvojitel již mají připojované
příjmení, a tyto situace řeší. Pravidlem je, že pokud má osvojenec připojované
příjmení, bude se osvojitelovo příjmení připojovat jenom k jeho prvnímu příjmení.
Stejně tak platí pro osvojitele, že má-li nějaké připojované příjmení, bude
se k příjmení osvojence připojovat pouze jeho první příjmení. Pravidla lze aplikovat
i jestliže mají osvojitel i osvojenec oba připojovaná příjmení. Osvojenec pak bude
užívat první části obou složených příjmení. Pro ilustraci lze uvést tento příklad:
příjmení osvojence před osvojením je Hrubý-Novotný a osvojitelovo příjmení
je Toman-Sovák. Příjmení osvojence po osvojení bude tedy Hrubý-Toman.
Dlužno podotknout, že změna se týká pouze příjmení osvojence, nikoliv jeho
křestního jména. Pro případnou změnu křestního jména by bylo třeba postupovat
podle ustanovení § 64 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
(dále jen „zákon o matrikách, jménu a příjmení“). Podle něj mají osvojitelé právo
zvolit osvojenci jiné jméno, případně jména, nebo mu mohou zvolit druhé jméno.
I zde platí, že je vyžadován souhlas osvojence, je-li starší patnácti let. Osvojitelé
tak mohou učinit do 6 měsíců od právní moci rozsudku o osvojení, avšak nejpozději
do okamžiku, kdy osvojenec dosáhne zletilosti. Pro užívání křestního jména
osvojence existuje omezení. Není možné, aby dítě mělo stejné jméno, které nosí jeho
žijící sourozenec, pokud mají sourozenci společné rodiče. Jestliže je tato skutečnost
matričnímu úřadu známa, nebude osvojenci zapsáno takové jméno, které již jeho
žijící sourozenec užívá (§ 62 odst. 1 zákona o matrikách, jménu a příjmení).
Pokud tedy již v rodině osvojitelů je dítě, které má stejné jméno jako osvojenec,
bude osvojenec o své jméno připraven. Stejné pravidlo se aplikuje také v situacích,
kdy má dítě dvě jména.91 Dají-li např. rodiče svému prvnímu synovi jména Ladislav
Pavel, nemůže se dítě později osvojené týmiž rodiči jmenovat Pavel Ladislav,
ale ani Pavel Petr, či Zdeněk Ladislav.
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6.3

Dědické právo
EÚOD obsahuje v čl. 10 odst. 5 ustanovení o tom, že osvojenec bude mít

i pro účely dědického práva stejné postavení jako dítě narozené v manželství,
konkrétně, že se bude na majetku otce nebo matky podílet stejně jako toto dítě.
Účelem je zabránit rozlišování manželských a adoptovaných dětí při určování jejich
práva na pozůstalost. Česká právní úprava je v tomto ohledu s EÚOD v souladu,
neboť osvojené děti mají stejné postavení jako děti rodičům narozené.
Revidované znění EÚOD podobné ustanovení o dědických záležitostech
nepřejalo. Stejně jako je tomu v občanském zákoníku, lze tedy i zde dovozovat
dědické právo osvojence z obecného ze základního ustanovení zabývajícího
se následky osvojení, kterým je první věta v čl. 11 odst. 1 Revidované EÚOD.
Totiž že osvojením se dítě stává úplným členem rodiny osvojitele a má stejná práva
a povinnosti jako by se do této rodiny narodilo. A jelikož právo dědit má dítě,
které se do rodiny narodí, má je i dítě, které se členem rodiny stalo osvojením.
Právní úpravu následků osvojení v dědickém právu shledávám dobrou,
protože vzniku práva dědit v nové rodině dítěte vlastně odpovídá zánik tohoto práva
v rodině původu. Podle mého názoru se toto nikterak nepříčí garanci práva dědit
vyplývající z čl. 11 odst. 1 LZPS, jelikož dědění je dítěti stále zaručeno. 92
Dochází pouze ke změně v subjektu, po kterém dítě dědí. Před tím, než nastanou
účinky osvojení, by dítě dědilo po svých biologických rodičích, případně po členech
jejich rodiny. Naproti tomu po právní moci rozsudku o osvojení dítě dědí po svých
rodičích, tj. osvojitelích.
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7. Vybrané aspekty osvojení podle právní úpravy Irska

Irská právní úprava osvojení je v mnoha ohledech podobná právní úpravě
České republiky, jelikož Irsko je také signatářským státem některých mezinárodních
úmluv týkajících se osvojení. Irští zákonodárci jsou tedy stejně jako čeští při tvorbě
legislativy limitováni závazky, které pro ně vyplývají z Úmluvy o právech dítěte,
Evropské úmluvy o osvojení dětí a Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci
při mezinárodním osvojení. Pokud jde o revidovanou EÚOD, Irsko ji doposud
nepodepsalo ani neratifikovalo. Na vnitrostátní úrovni je osvojení v Irsku upraveno
zejména následujícími právními předpisy: Adoption Act 2010, Children and Family
Relationships Act 2015, Gender Recognition Act 2015.
Stejně jako v českém právu, lze i podle irských předpisů osvojit dítě
vnitrostátně, tedy aniž by docházelo ke změně místa pobytu dítěte, či mezinárodně.
Protože je diplomová práce orientována pouze na vnitrostátní osvojení, bude i tato
kapitola zaměřena na srovnání některých aspektů vnitrostátního osvojení podle českého
a irského práva.

7.1

Typy osvojení podle irského práva
Irské právo rozlišuje čtyři typy osvojení podle toho, kdo je v daném případě

osvojitelem. Prvním typem je osvojení manželem rodiče dítěte (Stepfamily Adoption),
k němuž je nutné získat souhlas druhého rodiče dítěte. Podle irského práva však nemají
otec a matka dítěte rovné postavení. Jestliže osvojuje dítě manželka otce dítěte,
je souhlas matky dítěte nutný vždy. Pouze v případě, že matka dítěte již zemřela,
nebude vyžadován její souhlas, nýbrž jen úmrtní list dokládající její smrt. Většinou
se ale jedná o situace, kdy dítě osvojuje manžel matky dítěte. U něj záleží na tom,
zda má nebo nemá rodičovskou moc (rodičovská práva). Pokud ji má a s osvojením
souhlasí, musí být nejprve této moci (rodičovských práv) zbaven, aby řízení o osvojení
mohlo pokračovat. Pokud otec moc má, ale s osvojením nesouhlasí, není to na překážku
rozhodnutí o osvojení, jelikož matka dítěte může požádat soud, aby otce dítěte jeho
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rodičovské moci zbavil. Jestliže biologický otec nemá rodičovská práva, má právo
na to, aby byl o žádosti o osvojení informován a měl možnost se k ní vyjádřit.93
Druhým typem je osvojení příbuzným dítěte (Extended Family/Relative
Adoption). Adoption Act 2010 obsahuje v S. 3(1) výkladové ustanovení, které stanoví,
kdo se rozumí pojmem „příbuzný“ (relative). Může se jednat o prarodiče, bratra, sestru,
strýce či tetu dítěte. Příbuzný dítěte může být i nevlastní, z matčiny i z otcovy strany
a osvojit dítě může buď sám nebo se svým partnerem. Jestliže některý z takových
příbuzných o osvojení požádá, musí získat souhlas matky dítěte s osvojením a pokud
otec dítěte má rodičovská práva k dítěti, pak i jeho souhlas. Pokud je nemá, má otec
právo být o žádosti o osvojení informován a vyjádřit se k ní.94
Dalším možným typem je osvojení osobou či osobami, které k dítěti nemají
žádný příbuzenský poměr a dítě předem neznají (Domestic Infant Adoption).
K osvojení dává souhlas matka a ten, kdo má rodičovskou moc. To může být otec
nebo jiná osoba. K umístění dítěte do péče budoucích osvojitelů je třeba předchozího
souhlasu Irského úřadu pro povolování adopcí – Adoption Authority of Ireland.95
Konečně se může jednat o osvojení, které následuje po dlouhodobé pěstounské
péči (Long Term Fostercare to Adoption). Pokud se po čase, který bylo dítě
v pěstounské péči, ukáže, že není možné vrátit dítě zpět do péče jeho biologických
rodičů, a že by v nejlepším zájmu dítěte bylo osvojení jeho pěstouny, může být
osvojeno právě tímto způsobem. Také v tomto případě se k osvojení vyžaduje souhlas
matky dítěte. Pokud má otec rodičovská práva k dítěti, je vyžadován i jeho souhlas.
Pokud je nemá, má jen právo na to, aby byl o žádosti o osvojení informován a mohl se
k ní vyjádřit.96
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7.2

Podmínky osvojení podle irského práva

7.2.1

Zprostředkování osvojení
Kompetentním orgánem pro zprostředkování vnitrostátních osvojení je Tusla –

the Child and Family Agency (dále jen „agentura Tusla“) nebo jím může být jiná
akreditovaná instituce zapsaná v registru a oprávněná k provádění činností souvisejících
s osvojením (accredited bodies).97 Budoucí osvojitelé musí získat doporučení ohledně
své způsobilosti a vhodnosti stát se osvojiteli, aby bylo možné v řízení o jejich žádosti
o osvojení pokračovat. Žádost o jeho vydání se podává k agentuře Tusla,
která posouzení

uchazečů

provádí.

Osvědčení

o

způsobilosti

a

vhodnosti,

tzv. Declaration of Eligibility and Suitability vydává Adoption Authority of Ireland
na základě doporučení vysloveného agenturou Tusla (Adoption Act 2010, at S. 40).
Platnost osvědčení je omezena na 24 měsíců od jeho vydání.

7.2.2

Osoba osvojitele, resp. osvojitelů
Osvojit dítě podle irského práva mohou manželé či registrovaní partneři, kteří

spolu žijí, pár odlišného pohlaví žijící spolu jako druh a družka, dále rodič, nevlastní
rodič či příbuzný dítěte, jakož i jiná osoba, pokud bude osvojení za daných okolností
žádoucí a v nejlepším zájmu dítěte (Adoption Act 2010, at S. 33(1)(a)).
Do 19. 10. 2017, kdy nabyl účinnosti Adoption (Amendment) Act 2017, mohli dítě
společně osvojit pouze manželé. Od účinnosti této novely mohou dítě společně osvojit
dva spolu žijící lidé bez ohledu na pohlaví a manželský status. V tomto směru se irská
právní úprava uvolnila a v porovnání s českou je pro zájemce o osvojení příznivější.
Irská právní úprava stanovuje dolní věkovou hranici zájemců o osvojení odlišně
než česká. Přeje-li si dítě osvojit manželský pár společně nebo jedna osoba samostatně,
musí každý z nich dosáhnout věku nejméně 21 let. Pokud žije zájemce o osvojení
v trvajícím manželství a jeho manžel je biologickým rodičem dítěte či jeho příbuzným,
postačí, pokud pouze jeden z těchto manželů dosáhl věku nejméně 21 let (Adoption Act
97
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2010, at S. 33(4)). Právní předpisy Irska tedy odpovídají požadavkům Evropské úmluvy
o osvojení dětí, která ve svém čl. 7 stanoví, že nejnižší dolní věková hranice
pro osvojení má být alespoň 21 let. Horní věková hranice není stanovena, ale k věku
budoucích osvojitelů se přihlíží při posuzování vhodnosti osvojení.

7.2.3

Dítě, které má být osvojeno
Osvojeno může být dítě, které je ke dni podání žádosti mladší 18 let a žije

na území Irska (Adoption Act 2010, at S. 23(1)(a)). Má-li dítě osvojit manžel rodiče
tohoto dítěte, musí dítě žít v domácnosti se svým rodičem a jeho manželem nejméně
po dobu dvou let před podáním žádosti o osvojení. V ostatních případech má dítě být
v péči budoucích osvojitelů po stanovenou dobu (Adoption Act 2010, at S. 23(1)(b)).
Za mimořádných

okolností

lze

od

požadavku

na

společné

soužití

dítěte

s jeho osvojitelem či osvojiteli ustoupit (Adoption Act 2010, at S. 23(2)). Ve všech
záležitostech týkajících se řízení o osvojení mají soudy i Adoption Authority of Ireland
zohledňovat nejlepší zájmy dítěte jakožto prvořadé a nejzásadnější kritérium
rozhodování. Novelou z roku 2017 bylo do adopčního zákona vloženo ustanovení
S. 19(2) uvádějící demonstrativní výčet faktorů, které mají být zohledňovány
při určování toho, co je v nejlepším zájmu dítěte. Jedná se zejména o věk a vyspělost
dítěte, jeho fyzické, psychické a sociální potřeby, jeho názor na osvojení, jeho potřeby
a nároky týkající se vzdělávání, výchovy a péče, vztah dítěte k jeho biologickým
rodičům a příbuzným, jakož i jiné rozhodné skutečnosti.

7.2.4

Zákaz osvojení za úplatu
Ustanovení S. 145, Adoption Act 2010 zakazuje osvojiteli, budoucímu

osvojiteli, rodiči i zákonnému zástupci přislíbit, poskytnout či přijmout jakoukoli
úhradu či jinou odměnu za jakoukoli činnost související s osvojením dítěte. Není ale
vyloučeno poskytnutí peněžitého plnění účelně vynaloženého jako odměna za výkon
funkce členů akreditovaných institucí, poplatky za poskytování profesionálních služeb
v důvodné výši či platby prováděné v souvislosti s péčí o dítě, které má být nebo bylo
osvojeno. Při nedodržení těchto pravidel by se jednalo o porušení zákona (offence).
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7.3

Souhlasy s osvojením
Na rozdíl od souhlasů k osvojení podle českého práva, je udělování souhlasů

k osvojení podle irského práva dvoufázovým procesem.98 Souhlas se totiž dává jednak
k umístění dítěte do péče budoucích osvojitelů (Consent to Placement), jednak
k rozhodnutí o osvojení (Consent to Adoption Order).
Consent to Placement je prvotním krokem, jehož prostřednictvím vyjadřuje
matka či otec dítěte (pokud má rodičovská práva k dítěti; jinak jiná osoba,
která rodičovská práva k dítěti má) srozumění s tím, že později bude moci být
rozhodnuto o osvojení dítěte s konečnou platností. Finlay tento krok považuje spíše
za pouhé přivolení (agreement) než přímo za souhlas.99 Tento počáteční souhlas může
být dán kdykoli po narození dítěte. Skutečně umístit dítě do péče budoucích osvojitelů
lze však nejdříve poté, kdy dítě dosáhne věku šesti týdnů.
Ke konečnému rozhodnutí o osvojení je třeba souhlasů matky dítěte a toho,
kdo má k dítěti rodičovská práva. V některých případech se Adoption Authority
of Ireland může bez souhlasu některých osob obejít: je-li osoba chráněncem soudu
(Ward of Court) 100 a schválí-li to High Court, nebude její souhlas vyžadován.
Pokud osoba sice není chráněncem soudu, ale High Court usoudí, že není schopná
souhlas dát v důsledku duševní nezpůsobilosti nebo ji nelze nalézt. Pokud matka dala
prvotní Consent to Placement, ale následně odmítla dát Consent to Adoption Order,
či ho po udělení vzala zpět, může High Court na žádost budoucích osvojitelů
rozhodnout, že souhlas matky dítěte k osvojení není třeba.
Consent to Adoption Order je možné stejně jako v České republice udělit
buď ve vztahu ke konkrétním osvojitelům či jako souhlas blanketový, bez znalosti jejich
totožnosti. Souhlas se dává písemně v předepsané formě a je možné ho vzít zpět
až do rozhodnutí o osvojení (Adoption Act 2010, S. 26(2),(3),(4)). Consent to Adoption
Order bude platný pouze v případě, že bude udělen nejdříve poté, kdy dítě dosáhne věku
šesti týdnů. Zároveň se nesmí jednat o souhlas, který byl udělen dříve než tři měsíce
98
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předtím, než byla podána žádost o osvojení k Adoption Authority of Ireland (Adoption
Act 2010, S. 28(1)). V tomto ohledu je patrná zásadní odchylnost od české právní
úpravy: doba trvání účinnosti souhlasu k osvojení je v tomto případě výrazně kratší,
počítaná dokonce v jednotkách měsíců, a okamžik ukončení plynutí lhůty je stanoven
k podání žádosti o osvojení, nikoli k rozhodnutí o osvojení.

7.4

Rozhodnutí o osvojení (Adoption Order) a následky osvojení
Žádost o osvojení (o vydání Adoption Order) se podává písemně v předepsané

formě k Adoption Authority of Ireland. Ta je jediným orgánem oprávněným rozhodovat
o osvojení, a to prostřednictvím vydání Adoption Order (Adoption Act 2010, S. 20(1)).
Adoption Order je právně závazný dokument, který právně zajišťuje pozici osvojeného
dítěte v rodině jeho osvojitelů. Představuje završení procesu osvojení a jeho vydání
bezprostředně předchází jednání nazvané jako Adoption Order Hearing, které probíhá
za povinné účasti zájemců o osvojení a dítěte, které má být osvojeno. Kromě toho
se připouští také přítomnost členů rodiny osvojovaného dítěte, pokud si to přejí.
Jednání vede Rada Úřadu pro osvojení (Board of the Adoption Authority of Ireland).
Jde o právně velice významnou událost, která – ačkoli netrvá příliš dlouho a probíhá
spíše v neformální atmosféře – má velmi závažné následky.101
Vydáním Adoption Order ztrácí biologičtí rodiče dítěte nebo ten, kdo má
rodičovskou moc, veškerá práva k dítěti a jsou zproštění všech povinností ve vztahu
k němu, jelikož tato práva a povinnosti jsou převedeny na rodiče-osvojitele.
Osvojené dítě má postavení dítěte narozeného do platně uzavřeného manželství rodičů
osvojitelů (Adoption Act 2010, at S. 58). Pokud se rodiče-osvojitelé později rozvedou,
mají k dítěti stejné povinnosti, jako kdyby se narodilo do jejich manželství.
Pokud jde o příjmení osvojeného dítěte, mají se na něm budoucí osvojitelé
dohodnout ještě před konáním Adoption Order Hearing. Během jednání sice může dojít
k jeho změně, ale vhodnější je, pokud se tak nestane.102
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7.5

Shrnutí
Irsko je smluvním státem některých mezinárodních úmluv týkajících se osvojení

stejně jako Česká republika, a proto z nich pro něj vyplývají shodné závazky.
Z tohoto důvodu není tedy skutečnost, že v základních rysech se jedná o velmi podobné
instituty, až tolik překvapivá. Jedná se o trvalou změnu právního postavení dítěte,
na které se v důsledku osvojení pohlíží, jako by se do rodiny jeho rodičů-osvojitelů
narodilo přirozenou cestou. Vždy je nutné jako nejdůležitější kritérium při rozhodování
o osvojení zohledňovat zájmy dítěte, které má být osvojeno. Rovněž obě právní úpravy
vyhovují požadavku na zákaz nepřiměřeného zisku v souvislosti s osvojením tak,
že obsahují opatření, která takovému případnému zisku zabraňují.
I přesto lze ale v právních úpravách obou států vysledovat rozdílné prvky.
Jedním z nich je již zmíněná možnost osvojit podle českého práva zletilou osobu,
přičemž podle irského práva lze osvojit pouze dítě, které je mladší 18 let. Jak již bylo
rozebráno výše, rozdíl je také ve věkové hranici, které musí zájemci o osvojení v obou
zemích dosáhnout. V určení okruhu osob, které se mohou stát osvojiteli, je irská právní
úprava mnohem více otevřená. Na rozdíl od českého práva mohou dítě osvojit také jeho
příbuzní – tedy jeho prarodiče či sourozenci. Jak již bylo výše uvedeno, je tento způsob
osvojení jedním ze čtyřech hlavních typů osvojení dítěte podle irského práva.
Kromě toho je nově umožněno osvojit dítě také registrovaným partnerům, a to formou
společného osvojení. Osobně tuto změnu hodnotím kladně a skutečnost, že dochází
k posilování práv homosexuálů považuji za pozitivní.
Pravděpodobně nejvíce znatelný rozdíl v úpravě souhlasů k osvojení je v tom,
že biologičtí rodiče dítěte nemají při jejich udělování rovné postavení. Je patrné,
že souhlas matky dítěte je podle irské právní úpravy důležitější než souhlas otce.
Souhlas matky je totiž zpravidla vyžadován vždy, ale otec dává souhlas jen tehdy, má-li
také rodičovská práva k dítěti. V opačném případě je právo otce omezeno pouze na to,
aby byl o žádosti o osvojení informován a mohl se k ní vyjádřit.
Největší rozdíl v rozhodování o osvojení lze spatřovat v tom, který orgán
je oprávněn o něm rozhodnout. V Irsku nerozhodují o osvojení na rozdíl
od České republiky soudy rozsudkem, nýbrž osvojení je založeno Adoption Order,
který vydává pouze Adoption Authority of Ireland, tedy specializovaný správní orgán.
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Závěr

Mezinárodní úmluvy zabývající se institutem osvojení vymezují základní
právní rámec a nastavují výchozí mantinely, v nichž se mají pohybovat jednotlivé
úpravy na národní úrovni v jednotlivých smluvních státech. Úmluvy zpravidla uvádí
základní principy a zásady, které musí jednotlivé členské státy ctít a na jejichž
zachování je nutno vždy bezpodmínečně trvat. Vedle toho obsahují i určitá méně
závazná ustanovení (soft law), pokud jde o méně důležité, ale přesto související
otázky, k nimž státy mohou přistupovat různými způsoby. U některých ustanovení
je možné zvolit jednu z vícero existujících možností, které úmluvy dávají na výběr,
jinde připouštějí odchylnou úpravu v rámci národního práva, a k dalším je například
možné učinit výhradu a konkrétní ustanovení tak na území svého státu neaplikovat
vůbec. K tomu ovšem nesmí docházet a ani nedochází příliš často, ani tak nelze
zacházet s kterýmkoli ustanovením. Každá mezinárodní úmluva sama určuje,
která ustanovení jsou natolik podstatná a důležitá, že jejich dodržování nelze
pozměnit nebo vyloučit, a která takto modifikována být mohou. V opačném případě
by uzavírání mezinárodních úmluv garantujících určitá práva a povinnosti
a přistupování k nim pozbývalo smysl.
Česká právní úprava většinou správně a dostatečně reflektuje požadavky,
které jsou na ni mezinárodními úmluvami kladeny. V rámci rekodifikace
občanského práva došlo k významnému posunu i v oblasti úpravy institutu osvojení,
který lze v souhrnu hodnotit velmi pozitivně. Naše právní úprava se v tomto ohledu
přiblížila modernímu právu ostatních evropských států. Obrat nastal dokonce
i v otázce principu zachování anonymity osvojení, který na území našeho státu
panoval dříve, a s nímž souvisela i výhrada České republiky vůči požadavku
kladenému Úmluvou o právech dítěte. Nyní je tedy realizace práva dítěte znát svůj
původ oproti předchozí úpravě osvojenci výrazně ulehčena, jelikož dle platné právní
úpravy mají osvojitelé povinnost osvojence o skutečnosti osvojení informovat
a rovněž osvojenec bude mít právo seznámit se s obsahem spisu vedeným o jeho
osvojení, jakmile to bude možné.
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Jak je z předchozího výkladu patrné, významný vliv na novou úpravu
osvojení obsaženou v občanském zákoníku měla právě revidovaná Evropská úmluva
o osvojení dětí. K té doposud Česká republika sice nepřistoupila, ale právě proto,
že do své národní právní úpravy poměrně důsledným způsobem promítla
její ustanovení, čímž naplnila předpoklady pro její ratifikaci, lze mít za to,
že se tak dříve či později stane. Soulad není dokonalý, v některých otázkách je česká
právní úprava širší (např. osvojení zletilého), na některých místech se objevuje
nepřesný překlad (the best interests of the child). V některých ohledech
jsou podmínky v českém právním řádu stanoveny přísněji, než jak to požaduje
revidované znění Evropské úmluvy o osvojení dětí, ale celkově lze provedení
považovat za relativně zdařilé.
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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.
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Abstract
The presented master thesis deals with the issue of adoption of a child, both
from the viewpoint of international treaties, as well as the Czech law. The attention
is paid to the comparison between the relevant provisions in the Civil Code
and the rules contained in the international treaties. Also the way in which
the Czech republic reflected the requirements imposed by international treaties
is evaluated.
The thesis contains an introduction; it is further divided into six chapters
and ended with conclusion. First chapter is dedicated to the concept of adoption
and the perception under the effective legislation. This chapter also enumerates
the particular international treaties, which deal with the adoption and lay down
the fundamental requirements for national regulations of the State parties.
The second chapter defines the types of adoption including the brief characteristics
and description of the main dissimilarities. Due to a certain controversy, the matter
of revocation (annulment) of adoption and irrevocable adoption is discussed in more
detail. The third chapter introduces the general conditions for the realization
of adoption. These are, in particular, the conditions to be met by the adopter
or adopters, but some of them are to be met by the adoptee itself or can be based on
the specific power of the competent authority to grant an adoption. In the subsequent
fourth chapter, all attention is directed to the consents to an adoption. The persons
who have to give consent to an adoption are the parents of the adopted child
and the adopted child itself. If only one spouse adopts the child individually,
the consent of the other spouse is then required. Individual subchapters deal
separately with every one of these persons. The fifth chapter is concerned with
the other conditions, which has to be fulfilled for granting an adoption. The sixth
chapter indicates the most significant changes and consequences of adoption
and finally, the seventh chapter introduces the legislation on adoption in Ireland
and provides the comparison of both Czech and Irish legislation on this point.
The conclusion of this master thesis contains a general summary
of the subject matter of the international treaties and its value for the State parties’
national regulations. The Czech legislation in force is assessed in terms of
its conformity with the relevant provisions of the international treaties.
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