
  

MÁM PARTNERKU, ALE NECHCEME SE
BRÁT, MŮŽEME SPOLU DÍTĚ OSVOJIT?

Společně mohou osvojit dítě pouze manželé. Musíte se rozhodnout, 
kdo z Vás podá žádost, a můžete dítě osvojit jako tzv. samožadatel/ka.
Žadatel bude následně po osvojení dítěte zapsán do jeho rodného  
listu. Druhý z páru nebude mít k dítěti práva ani povinnosti. Přesto se 
prověřování a přípravy budou týkat i partnera/ky, pokud spolu žijete 
ve společné domácnosti, protože se předpokládá výchovný vliv na 
dítě. V případě, že byste uzavřeli manželství, může druhý z páru dítě 
následně též osvojit.

JSME HOMOSEXUÁLNÍ PÁR,
MŮŽEME DÍTĚ OSVOJIT?

Výše uvedený princip je platný pro heterosexuální i homosexuál-
ní páry. Homosexuální páry nemohou dle platné legislativy uzavírat 
manželství, proto nemohou dítě osvojit společně. Žádost si však může
podat jeden z Vás a osvojit dítě jako tzv. samožadatel/ka.

MŮŽU SI VYBRAT, JAKÉ DÍTĚ CHCI?

Můžete specifikovat, jakému dítěti nabízíte pomoc a můžete  
přijmout. Lze specifikovat např. věk, pohlaví, zdravotní stav nebo 
etnickou příslušnost dítěte. Na Vaše představy o dítěti budete 
dotazováni. Vždy platí, že je pro konkrétní dítě vybírána konkrétní 
nejvhodnější rodina. Nejdete si dítě nikam vybírat.

PODALI JSME ŽÁDOST, JIŽ PROBĚHLO
SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ, JAKÝ BUDE DALŠÍ 
POSTUP, CO SE DĚJE S ŽÁDOSTÍ DÁL?

Sociální pracovnice postoupí spis se všemi dokumenty na příslušný 
krajský úřad. Ten Vás následně pozve k psychologickému vyšetření  
a také k přípravám.

Adopce dětí z ČR je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., OZ, ve znění pozděj-
ších předpisů, § 794–845. Proces zprostředkování osvojení upraven zákonem   
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

NEMÁM ČESKÉ OBČANSTVÍ, ALE ŽIJI  
V ČR, MOHU SI ZDE ADOPTOVAT DÍTĚ?

Ano, pokud žijete v ČR déle než 365 dní, můžete podat žádost  
o osvojení. Pobyt na území ČR musíte prokázat. K doložení poby-
tu slouží pracovní smlouva, nájemní smlouva, zdravotní pojištění,  
doklad o přechodném (trvalém) pobytu, aj. Podmínky k adopci  
jsou pro Vás stejné jako pro občany ČR. Možnými jednacími jazyky 
jsou dle správního řádu jazyk  český nebo slovenský. Nemusíte mít 
oficiálního překladatele, ale najděte si někoho, kdo Vám pomůže 
komunikovat s úřady. Proces zprostředkování a příprav na adopci 
dítěte je bezplatný.

JAK MÁM POSTUPOVAT? 
Navštivte OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle Vašeho bydliště  
v ČR. Zde vyplníte žádost o zařazení do evidence žadatelů o osvo-
jení a postupně doložíte další doklady: průkaz k ověření totožnosti,  
potvrzení o výši příjmů, lékařskou zprávu o Vašem zdravotním sta-
vu, oddací list. Některé doklady musíte mít úředně přeloženy do 
českého jazyka. Sociální pracovnice si zajistí opis z Vašeho rejstříku  
trestů za dobu Vašeho pobytu v ČR. Vy si musíte obstarat doklad  
obdobný opisu z rejstříku trestů ze všech zemí, kde jste žil/a 
od svých 15 let po dobu delší než 3 měsíce. Následně přijde  
sociální pracovnice k Vám domů na tzv. sociální šetření. Na datu  
a času návštěvy se společně dohodnete. Doporučujeme, aby  
s Vámi byl přítomen někdo, kdo Vám pomůže s komunikací.

JSEM SVOBODNÝ/Á, MOHU SI DÍTĚ 
OSVOJIT?
Ano, můžete si dítě osvojit, budete posuzován/a jako tzv. samo-
žadatel/ka.

ADOPCE 
DĚTÍ Z ČR

WWW.ADOPCE.COM
Partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem 

a Střediska náhradní rodinné péče



   

JSME ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE
ŽADATELŮ, KDY SE DOČKÁME
DÍTĚTE?

Blahopřejeme Vám! Nyní budete již “jen” čekat, až budete vybráni 
jako ti nejlepší rodiče pro dítě. Doba čekání se liší podle krajů a velice
záleží na Vašich představách o dítěti, které jste v žádosti uvedli.

VOLALI NÁM Z KRAJE, ŽE PRO NÁS
MAJÍ DÍTĚ, CO BUDE DÁL?

Půjdete za krajskou sociální pracovnicí a ta Vám přečte ze spisu 
dítěte důležité informace. Můžete se doptávat na vše, co Vás 
zajímá nebo není jasné. Pokud budete chtít, ukáže Vám i fotografii 
dítěte. Potom se rozhodnete, zda chcete dítě vidět. Pokud ano, 
budete se dále domlouvat se sociální pracovnicí dítěte dle situace 
dítěte (s pěstouny na přechodnou dobu či s institucí, kde se dítě 
nachází) ohledně první návštěvy. Máte 30 dní na rozmyšlenou, zda 
dítě přijmete. Z hlediska dítěte to je velmi dlouhá doba, pokud víte, 
že dítě nemůžete či nechcete přijmout, oznamte tuto skutečnost  
co nejdříve. Navazování vztahu s dítětem a přenášení jeho vazby  
z pěstounky na přechodnou dobu na Vás může být různě dlouhé,  
velmi záleží na věku dítěte.

JSEM ČECH, ALE DLOUHODOBĚ ŽIJI  
V CIZINĚ. CHCI SI ADOPTOVAT DÍTĚ  
Z ČR. / NEJSEM ČECH, ŽIJI V CIZINĚ,
ALE CHCI SI ADOPTOVAT DÍTĚ Z ČR.

V obou případech se bude jednat o mezinárodní adopci. Důležité 
je obvyklé bydliště žadatele, ne jeho občanství. Zprostředkování 
adopce dítěte z ČR do ciziny je možné díky Úmluvě o ochraně dětí 
a spolupráci při mezinárodním osvojení z 29. 5. 1993 (Úmluva), 

na jejímž základě se odehrává proces mezinárodního osvojení.  
Mezinárodní osvojení zprostředkovává UMPOD (Úřad pro meziná-
rodněprávní ochranu dětí) a spolupracuje pouze se zeměmi, které  
podepsaly tuto Úmluvu.

KONTAKT UMPOD:
Šilingrovo náměstí 3
602 00 Brno
Tel.: +420 542 215 522
https://www.umpod.cz/osvojeni/
Kontaktujte obdobu OSPODu (orgánu sociálně právní ochrany dětí)
v zemi, kde právě žijete, musíte se řídit jejich pravidly.

ADOPCE
https://www.adopce.com/
Infolinka: +420 725 756 505

Projekt Adopce.com je realizován na základě partnerské spolupráce 
Nadace Terezy Maxové dětem a Střediska náhradní rodinné péče. Je 
určen nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním 
rodičům, kteří již dítě do své rodiny přijali. Hlavním cílem projektu je 
kvalitně informovat zájemce o všech formách náhradní rodinné péče.

KONTAKT NA ODBORNÉHO GARANTA PROJEKTU:
Středisko náhradní rodinné péče, spolek 
Jelení 91/7, 118 00 Praha 1
Infolinka: +420 725 756 505
E-mail: info@nahradnirodina.cz
Web: www.nahradnirodina.cz
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CO JSOU PŘÍPRAVY?

Jinými slovy jde o školení žadatelů o osvojení. V rámci příprav  
budete seznámeni se specifiky osvojení, s potřebami dětí, které  
přichází do náhradních rodin. V přípravách pro osvojitele musíte  
absolvovat minimálně 48 hodin školení. Některé kraje požadují  
hodin více. Přípravy mají různý formát, mohou být více přednáško-
vé, jiné spíše zážitkové. Obvykle se jedná o některou z kombinací.  
V Praze v současné době realizuje přípravy pro žadatele o osvojení  
v anglickém jazyce organizace NATAMA.

PŘIŠLO NÁM ROZHODNUTÍ,
ŽE NEJSME ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE
ŽADATELŮ O OSVOJENÍ. CO MÁME
DĚLAT?

Pokud jste nebyli zařazení do evidence, bude v rozhodnutí uveden 
důvod. Dále můžete postupovat jako v jiném správním řízení a podat
odvolání.

JAK DLOUHO TRVÁ CELÝ PROCES
OD PODÁNÍ ŽÁDOSTI DO ROZHODNUTÍ
O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE
ŽADATELŮ O ADOPCI?

Délka je v jednotlivých krajích různá, záleží na kapacitách psycho-
loga daného kraje i na naplněnosti přípravných kurzů. Průměrně  
je to cca 1 rok.


