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MANUÁL, JAK SE ZACHOVAT V URČITÝCH ŽIVOTNÍCH 
SITUACÍCH 

Osvojení 

Základní popis 
Osvojení je jednou z forem náhradní rodinné péče, přičemž osvojením vzniká mezi osvojitelem 
a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi a mezi osvojencem a příbuznými 
osvojitele poměr příbuzenský. 

• dítě získává příjmení svých nových rodičů 
• osvojit lze dítě nezletilé (lze i zletilou osobu) 
• o osvojení rozhoduje soud 
• k osvojení je třeba souhlasu rodičů dítěte (matka – nejdříve šest týdnů po narození 

dítěte, otec může dříve, nejdříve však po narození dítěte) 
• pokud oba rodiče dítěte dali souhlas s osvojením – mohou osvojitelé dítě převzít, 3 

měsíce po udělení souhlasu je dítě v péči budoucích osvojitelů na jejich náklady, o 
předání dítěte do péče před osvojením rozhoduje soud. 

• Péče o dítě před osvojením trvá po dobu dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že se 
mezi osvojitelem a dítětem vytvořil takový vztah a poměr, který je smyslem pro 
osvojení dítěte, nejdříve tato péče může skončit po uplynutí šesti měsíců 

• osvojitel i osvojenec může navrhnout, že osvojení a jeho okolnosti mají být utajeny před 
rodinou původního rodiče dítěte 

• nad úspěšností osvojení může být stanoven dohled, pokud to okolnosti případu 
odůvodňují 
 

Oprávněn jednat 
Zájemce o osvojení starší 18ti let, plně svéprávná osoba 
 
Podmínky a postup řešení 
Osvojení je jednou z forem náhradní rodinné péče, přičemž osvojením vzniká mezi osvojitelem 
a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi a mezi osvojencem a příbuznými 
osvojitele poměr příbuzenský. 

• dítě získává příjmení svých nových rodičů 
• osvojit lze dítě nezletilé (lze i zletilou osobu) 
• o osvojení rozhoduje soud 
• k osvojení je třeba souhlasu rodičů dítěte (matka – nejdříve  šest týdnů po narození 

dítěte, otec může dříve, nejdříve však po narození dítěte) 
• pokud oba rodiče dítěte dali souhlas s osvojením – mohou osvojitelé dítě převzít, 3 

měsíce po udělení souhlasu je dítě v péči budoucích osvojitelů na jejich náklady, o 
předání dítěte do péče před osvojením rozhoduje soud. 

• Péče o dítě před osvojením trvá po dobu dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že se 
mezi osvojitelem a dítětem vytvořil takový vztah a poměr, který je smyslem pro 
osvojení dítěte, nejdříve tato péče může skončit po uplynutí šesti měsíců 

• osvojitel i osvojenec může navrhnout, že osvojení a jeho okolnosti mají být utajeny před 
rodinou původního rodiče dítěte 
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• nad úspěšností osvojení může být stanoven dohled, pokud to okolnosti případu 

odůvodňují 

Návštěvou Úřadu městské části Prahy 4, odboru sociálního, oddělení sociálně-právní ochrany, 
projednáním problematiky, podáním žádosti. 

Zahájení řešení 
Návštěvou Úřadu městské části Prahy 4, odboru sociálního, oddělení sociálně-právní ochrany, 
projednáním problematiky, podáním žádosti. 
 
Na které instituci řešit 
Úřad městské části Prahy 4, odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany – Hana 
Adámková, tel. 261 192 277. 
 
Kde, s kým a kdy 
Situaci je možné řešit ve chvíli, kdy se rozhodnete pro některou z  forem náhradní rodinné péče 
a chcete se blíže informovat na podmínky, či se jen obecně informovat na možnosti náhradní 
rodinné péče.  
 
Potřebné doklady 
K prvotní konzultaci není nutný žádný doklad. Při podání žádosti je pak nezbytné doložit 
občanský průkaz a rodný list, další doklady dle pokynů příslušných pracovnic. 
 
Potřebné formuláře 
Formuláře žádosti o zprostředkování osvojení budou zájemci předány u osobní konzultace na 
oddělení sociálně-právní ochrany. 
 
Poplatky a úhrada 
Bez poplatku. 
 
Postup dle předpisu 
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 99/1963 Sb. občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/199 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Za správnost popisu odpovídá 
Odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany. 
Kontaktní osoba 
 
 

 

 

 


