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B. ŘÍZENÍ VE VĚCECH OSVOJENÍ

5. POSTAVENÍ OSVOJITELE A OSTATNÍ SOUVISLOSTI

Rozsudek Okresního soudu Hradec Králové ze dne 24. dubna 2014,  
sp. zn. 20 C 31/2014-20, ASPI ID: JUD253193CZ

Název z ASPI
O návrhu na osvojení zletilého

Právní věta z ASPI:
I. V  situaci, kde manželství osvojitele a  matky osvojovaného zaniklo v  důsledku 
úmrtí matky osvojovaného, osvojitel je z pohledu ust. § 800 odst. 1 o. z. tzv. „jinou 
osobou“. Striktní výklad ust. § 800 odst. 1 NOZ (podle kterého by i v takovém pří-
padě měl soud rozhodnout o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči = 
matce osvojovaného) by však vedl ke zjevně absurdním důsledkům.

V tomto případě tedy soud nerozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis 
o druhém rodiči (matce osvojovaného).

II. „Dosavadní“ otec osvojence není ze zákona  účastníkem řízení o  osvojení 
zletilého. Pouze uplatňuje-li dle ust. § 847 odst. 2 o. z., že by osvojení zletilého bylo 
v rozporu s jeho odůvodněným zájmem, soud jej do řízení přibere dle § 7 odst. 1 
z. ř. s. a  dál s  ním jedná jako s  dalším účastníkem řízení , mj. mu pak i  doručí 
rozhodnutí, proti kterému bude mít „dosavadní“ rodič právo se odvolat.

III. V řízení se vždy musí zjistit jeho názor („audiatur et altera pars“). Pokud však 
výslovně uvede, že v  plném rozsahu potvrzuje skutečnosti uvedené v  žalobě 
a s osvojením vyjadřuje souhlas, není třeba ani trvat na jeho výslechu dle ust. § 450 
z. ř. s.

IV. Za nezletilého souhlas dle ust.  §  852 NOZ může učinit i  matka nezletilého 
jakožto jeho zákonný zástupce (nejčastěji je zároveň manželkou osvojovaného). 
Není žádný důvod nezletilému ustanovovat kolizního opatrovníka. Nejde o  úkon 
(jednání), který by vyžadoval předchozí schválení soudem.

Dotčená ustanovení o. z./z. ř. s.:  § 846 a násl. o. z., § 445 a násl. z. ř. s.

Anotace
Navrhovatel podal návrh na osvojení zletilého. Uvedl, že otec osvojence s osvojen-
cem není v  kontaktu více než 22 let. Osvojovaný se svým otcem se nestýkají, 
neudržují jakýkoliv vztah, zejména pak vztah rodinný či citový. To otec osvojova-
ného potvrdil a vyjádřil souhlas s osvojením. 
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Část II. Právní věty a anotace 

Osvojitel a osvojenec tak žili řadu let ve společné domácnosti, osvojitel o osvo-
jence pečoval jako o  syna, vychovával jej. Mezi osvojencem a  osvojitelem se již 
v minulosti vyvinul silný citový vztah jako mezi synem a otcem. 

Po smrti matky osvojence a  manželky osvojitele by chtěl osvojitel vzájemný 
vztah podložit také právně, neboť s ohledem na skutečnost, že osvojenec poskytuje 
osvojiteli jako svému otci potřebnou pomoc ve stáří, činí tedy osvojitel tento krok 
též s úmyslem učinit osvojence svým zákonným dědicem, jenž po úmrtí osvojitele 
zdědí jeho majetek.

Pozn.: Rozhodnutí bylo publikováno rovněž v Soudních rozhledech, č. 6/2014,  
s. 219, s tímto komentářem autora2 citovaného článku: 

V první větě jde o situaci, o které se v „teoretické rovině“ zmiňovala již školení 
pořádaná k úpravě rodinného práva v ObčZ. Byli jsme upozorňováni na to, že jde 
o zřejmé nedopatření zákonodárce. Velice záhy se z problému teoretického stal pro-
blém praktický, který soud v daném konkrétním případě vyřešil s ohledem na logiku 
celé věci a i s ohledem na účastníky řízení (kteří by asi jen těžko chápali, proč jim 
v důsledku striktní aplikace § 800 odst. 1 ObčZ z rodného listu najednou mizí jejich 
matka a babička).

Třetí právní věta jde rovněž proti textu zákona. Ten lakonicky stanoví, že soud 
v  řízení vyslechne rodiče osvojence, ale např. i  v  situaci, kdy je rodič neznámého 
pobytu nekontaktní atd., soud jej také nevyslechne. Do popředí i zde vystupuje hle-
disko praktické, přičemž rodič osvojence, který buď s osvojením výslovně souhlasí, 
nebo je nekontaktní, v prvním případě nemůže v důsledku neprovedení výslechu 
zaznamenat žádnou újmu na svých právech a oprávněných zájmech, v případě dru-
hém si za případnou újmu může sám (i v jiných takových případech se pak běžně 
vychází ze zásady vigilantibus iura).

V jinak perfektním návrhu byl Ing. F. D. označen jako „biologický“ otec (označuje 
tak i sám sebe ve svém vyjádření). Dobře rozumíme, co je tím myšleno: „původní“, 
„matrikový“ otec. Je nadbytečné celou věc dále komplikovat v zájmu jakési právní 
čistoty úvahami o domněnkách otcovství (tedy že biologické rodičovství vlastně ani 
nemusí být shodné s rodičovstvím matrikovým). Koneckonců i zákon zde operuje 
s ne zcela přesným označením „pokrevní“ rodič.

6. Neexistence rozporu mrtvého rodiče s osvojením

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 4. září 2014,  
sp. zn. 26 C 31/2014, ASPI ID: JUD278239CZ

2  JUDr. Jakub Kavalír
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Název z ASPI
Podmínky osvojení zletilého

Právní věta z ASPI:
Pokud pokrevní rodič již nežije, nelze shledat rozpor osvojení zletilého s odůvodně-
ným zájmem tohoto rodiče.

Dotčená ustanovení o. z./z. ř. s.: § 846 a násl. o. z., § 445 a násl. z. ř. s.

Anotace
Podaným návrhem se navrhovatelka domáhá, aby osvojila zletilou s odůvodněním, 
že zletilá je dcerou jejího již zemřelého manžela. Vzhledem k tomu, že oba rodiče 
zletilé nežijí a navrhovatelka již několik let fakticky plní úlohu její matky a babičky 
jejích dětí, domnívá se, že je vhodné stávající faktický stav legalizovat, a to formou 
osvojení zletilé osoby dle § 847 odst. 1 písm. c), d) o. z. 

Podle § 847 odst. 1, 2, 3 o. z. lze zletilého osvojit, jestliže přirozený sourozenec 
osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem, v době podání návrhu na osvojení byl 
osvojovaný nezletilý, osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době 
jeho nezletilosti nebo osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela. Zletilého nelze 
osvojit, jestliže by to bylo v  rozporu s  odůvodněným zájmem jeho pokrevních 
rodičů. Ustanovení o osvojení nezletilého, včetně ustanovení o následcích osvojení, 
se použijí, s výjimkou § 838 a § 839, obdobně. Podle § 850 odst. 2 cit. zák., trvá-li 
manželství osvojovaného, může být osvojen jen se souhlasem svého manžela. 
Nemůže-li manžel dát souhlas proto, že není plně svéprávný nebo je-li opatření 
jeho souhlasu spojeno s těžko překonatelnou překážkou, soud zvlášť posoudí, zda 
osvojení není v rozporu s oprávněnými zájmy tohoto manžela, popřípadě dalších 
členů rodiny.

Matka zletilé již nežije, soud tedy neshledal rozpor s  odůvodněným zájmem 
pokrevní matky.

7. Posouzení nesouhlasu rodiče osvojovaného

Rozsudek Okresního soudu Jihlava ze dne 22. dubna 2015,  
sp. zn. 6Nc 1053/2014-84, ASPI ID: JUD286091CZ

Název z ASPI
Osvojení zletilého

B. Řízení ve věcech osvojení



28

Část II. Právní věty a anotace 

Právní věta z ASPI:
Pokud tedy otec nesouhlasil s  osvojením, je toto jeho stanovisko pro soud rele-
vantní pouze při hodnocení otázky, zda osvojení je, či není v rozporu s jeho odůvod-
něnými zájmy (§ 847 odst. 2 občanského zákoníku). Otec svůj nesouhlas s osvoje-
ním odůvodnil tím, že nechce přijít o  syna, ke kterému má silné citové vazby. 
Osvojenec však o otce nejeví zájem, ve výkonu trestu odnětí svobody ho nenavště-
vuje a  pokusy o  komunikaci jsou pouze jednostranné, a  to ze strany otce. Podle 
názoru soudu nejde u osvojence o postoj svévolný a neopodstatněný. Otec je totiž 
pravomocně odsouzeným vrahem, přičemž soud nepřehlédl, že obětí tohoto trest-
ného činu byla bývalá manželka osvojitele a  matka jeho synů. Osvojenec přitom 
v rodině osvojitele dlouhodobě žije a má zde vybudované pevné rodinné vazby.

Dotčená ustanovení o. z./z. ř. s.:  § 846 a násl. o. z., § 445 a násl. z. ř. s.

Anotace
Navrhovatel se domáhal osvojení zletilého. Osvojitel uvedl, že s matkou osvojence 
uzavřel v roce 2008 manželství. V té době již zhruba tři roky osvojence a jeho bratra 
vychovával společně s jejich matkou. Osvojitel žije s matkou osvojence, osvojencem 
a  jeho bratrem již od 1. 1. 2005. Osvojitel dále poukázal na  to, že je biologickým 
otcem osvojence.

K procesnímu postavení otce osvojence v daném řízení nejprve soud poukazuje 
na ust. § 448 z. ř. s., které vymezuje okruh účastníků řízení o osvojení zletilého. Těmi 
jsou osvojenec, jeho dítě a ten, kdo má v úmyslu osvojence osvojit (osvojitel). Účast-
níkem je také manžel osvojitele, je-li třeba k osvojení jeho souhlasu. V daném pří-
padě tedy otec osvojence není účastníkem řízení. Matka osvojence účastnicí řízení 
je, protože je zároveň manželkou osvojitele a k osvojení je nutný její souhlas.

Vzhledem k tomu, že otec osvojence vyjádřil svůj nesouhlas s osvojením, zabý-
val se soud otázkou, zda je toto stanovisko otce překážkou osvojení. Pokud tedy 
otec nesouhlasil s osvojením, je toto jeho stanovisko pro soud relevantní pouze při 
hodnocení otázky, zda osvojení je, či není v rozporu s  jeho odůvodněnými zájmy 
(§ 847 odst. 2 o. z.). Otec svůj nesouhlas s osvojením odůvodnil tím, že nechce přijít 
o  syna, ke kterému má silné citové vazby. Osvojenec však o  otce nejeví zájem, 
ve  výkonu trestu odnětí svobody ho nenavštěvuje a  pokusy o  komunikaci jsou 
pouze jednostranné, a to ze strany otce.

Podle názoru soudu nejde u  osvojence o  postoj svévolný a  neopodstatněný. 
Otec je totiž pravomocně odsouzeným vrahem, přičemž soud nepřehlédl, že obětí 
tohoto trestného činu byla bývalá manželka osvojitele a matka jeho synů. Osvoje-
nec přitom v  rodině osvojitele dlouhodobě žije a  má zde vybudované pevné 
rodinné vazby. Ze shora uvedených důvodů proto není dán rozpor osvojení s odů-
vodněnými zájmy otce. Ze stejných důvodů soud neshledal rozpor osvojení s dob-
rými mravy.


