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ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O SOUHLASU S OSVOJENÍM  
NEZLETILÉHO DÍTĚTE BUDOUCÍMI OSVOJITELI /  

Application for issuing a decision on consent to the adoption of the minor 
child by the prospective adoptive parents   

 

Žadatel/Applicant (Male): 

Jméno a příjmení/Name and surname: …………………………………………………... 

Datum narození/Date of birth: ……………………………………………………………...  

Obvyklé bydliště/Habitual residence: …………………………………………………....  

 

Žadatelka/Applicant (Female): 

Jméno a příjmení/Name and surname: …………………………………………………...   

Datum narození/Date of birth: ……………………………………………………………...  

Obvyklé bydliště/Habitual residence: …………………………………………………….   

 

Nezletilý(á)/Minor child  

Jméno a příjmení/Name and surname: …………………………………………………..                 

Datum narození/Date of birth: ……………………………………………………………..   

Obvyklé bydliště/Habitual residence: …………………………………………………….                  

Vzhledem k tomu, že výše uvedený(á) nezletilý(á) je v péči před osvojením výše uvedených 

budoucích osvojitelů déle než 6 měsíců, a že byly předloženy 3 zprávy o vývoji nezletilého(é) 

v rodině budoucích osvojitelů / Since the above-mentioned minor has been in the pre-adoptive 

care of the above-mentioned prospective adoptive parents for more than 6 months, and 3 follow-up 

reports have been submitted about the minor’s development in the family of prospective adoptive 

parents  

žádáme/we request, 

aby Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí rozhodnutím vydal souhlas s osvojením výše 

uvedeného nezletilého(lé) výše jmenovanými žadateli v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a s § 796 odst. 1 
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zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších / the Office for International Legal 

Protection of Children to issue the decision on consent to adoption of the minor child by the 

prospective adoptive parents in accordance with Section 35, paragraph 2, letter i, of Act No. 

359/1999 Coll., on Social and Legal Protection of Children, as amended and Section 796, 

paragraph 1, of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended. 

 

V/In …………………………, dne/date  …………………... 

       

…………………………………..    ...…………………………………... 

    Žadatel/Applicant (Male)                    Žadatelka/Applicant (Female) 
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