Osvojitelé, jak dobře podat návrh k soudu
NÁVRH NA SVĚŘENÍ DÍTĚTE ŘÁDNÝM ŘÍZENÍM:
Nejdříve osoba (zpravidla manželé), která chce dítě osvojit, podá návrh na svěření dítěte do péče v rámci
řádného řízení (§ 796 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů –

dále jen „OZ“, § 429 odst. 1 zákona č.292/2013 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
– dále jen „OSŘ“).

Pokud je rozhodováno v řádném řízení, pak lze urychlit právní účinek rozhodnutí za předpokladu, že je
soud ochoten vystavit rozhodnutí o svěření dítěte do péče osvojitelů na místě v den konání soudu a
pokud se všichni účastníci vzdají práva na odvolání. Druhou možností je, že soud rozhodne o předběžné
vykonatelnosti rozhodnutí (tato možnost nebývá využívána). V každém případě je u soudu potřeba ověřit
a zjistit, který den bude tedy nakonec rozhodnutí vykonatelné, abyste se na to mohli připravit vy a aby
na to mohli pěstouni na přechodnou dobu připravit dítě.
NÁVRH NA VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ:
Pokud by stanovení termínu jednání soudu trvalo příliš dlouho, je možné podat i návrh na tzv.
„pomalé“ předběžné opatření, které je soud povinen vydat do 7 dnů (§ 76 odst. 1 písm. e) ve

spojení s § 74 – před zahájením řízení nebo § 102 – po zahájení řízení zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Před podáním návrhu doporučujeme, abyste se s pěstouny shodli na datu, kdy byste mohli dítě převzít.
Toto datum pak dejte do návrhu. Mělo by být stanoveno zhruba na desátý den po podání návrhu na
předběžné opatření.
Aby však návrhu soud vyhověl, je třeba dostatečně popsat, že máte vše připraveno pro převzetí dítěte
a že do několika dnů bude připraveno i dítě. Nutné je ale také zdůvodnit, proč není možné vyčkat
do řádného jednání soudu dodáním příloh, tj. např.:
• vyjádření pěstounů PPPD, že s přechodem dítěte do péče přebírající rodiny je v zájmu dítěte,
• vyjádření lékařů (pokud by bylo vhodné předávání urychlit ze zdravotních důvodů),
• vyjádření doprovázejícího pracovníka pěstounů PPPD, psychologa aj.,
• fotografii dítěte, ze které je patrné navázání dítěte na přebírající rodinu (zachycení vstřícného
očního kontaktu apod.).

O jaký typ péče osvojitelé žádají?
TYPY PÉČE PŘED OSVOJENÍM
1. PŘEDÁNÍ DO PÉČE § 823 – 824 OZ: Pokud od souhlasu biologického rodiče s osvojením ještě
neuplynuly 3 měsíce, běží mu lhůta ro možnost odvolání souhlasu.
2. PŘEDÁNÍ DO PÉČE PŘED OSVOJENÍM § 825 – 831 OZ: Pokud je dítě "právně volné". Před
osvojením je nutné pečovat o dítě alespoň 6 měsíců na své náklady.
3. OSVOJENÍ § 825 - 831 OZ: Po 6 měsících péče na vlastní náklady je možné podat žádost o osvojení.
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PŘEDÁNÍ DO PÉČE § 823 – 824 OZ:
Pokud od souhlasu biologického rodiče s osvojením ještě neuplynuly 3 měsíce k jeho případnému
odvolání.
Se souhlasem budoucího osvojitele je možné předat mu osvojované dítě do péče ihned poté,
kdy oba rodiče dali k osvojení souhlas. Souhlasí-li s tím rodiče, lze dítě předat budoucímu osvojiteli do
péče i dříve, jakmile to zdravotní stav dítěte dovolí. Rodiče osvojovaného dítěte jsou povinni o předání
dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Dokud neuplynou 3 měsíce od souhlasu, nejedná se o péči před osvojením.
Osoba, které bylo dítě svěřeno, má povinnosti a právo o dítě pečovat, chránit je.
V záležitostech dítěte, které s touto péčí souvisí, může jednat, jen je-li toho nezbytně třeba.
PŘEDÁNÍ DO PÉČE PŘED OSVOJENÍM § 825 – 831 OZ:
Po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy byl souhlas k osvojení dán, může být osvojované dítě
předáno osvojiteli do péče před osvojením. O takovém předání rozhoduje na návrh
osvojitele soud.
Dříve než bude rozhodnuto o osvojení, musí být osvojované dítě v péči osvojitele na jeho náklad;
tato péče neskončí dříve než uplynutím šesti měsíců.
Pozastavuje se výkon práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti; soud
jmenuje poručníkem osvojovaného dítěte OSPOD, ledaže byl poručník jmenován již dříve. Po dobu,
v níž je dítě v péči osvojitele, se pozastavuje dříve stanovená vyživovací povinnost jiné osoby k dítěti.
Rozsah práv a povinností budoucího osvojitele ve vztahu k dítěti (jak vyplývá z § 829 OZ a § 955 OZ)
vymezí soud v rozhodnutí o předání do péče před osvojením, pokud nevymezí rozsah soud, pak rozsah
přiměřeně odpovídá právům a povinnostem pěstounů – viz zejména § 966 OZ tj. právo a povinnost
osobní péče o dítě, při výchově dítěte bude budoucí osvojitel vykonávat přiměřeně povinnosti a práva
rodičů, osvojitel bude povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte a v těchto
záležitostech dítě zastupovat (namísto poručníka).
Bylo-li osvojované dítě již dříve předáno do péče osvojitele (§ 823 - § 824 OZ), považuje se jeho další
péče za péči před osvojením. Pro péči před osvojením není nutné další rozhodnutí orgánu veřejné moci.
OSVOJENÍ § 825 – 831 OZ:
Osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost.
Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a
povinnosti z tohoto poměru vyplývající. Zanikají také práva a povinnosti opatrovníka, popřípadě
poručníka, který byl jmenován, aby za rodiče tato práva a povinnosti vykonával.
Osvojenec má příjmení osvojitele.
Osvojitel je povinen informovat osvojené dítě o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit
vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky.
Osvojitel nebo osvojenec může navrhnout, aby soud rozhodl, že osvojení a jeho okolnosti mají
být utajeny před rodinou původu dítěte.
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