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ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ VHODNÝCH STÁT SE 

OSVOJITELI / 

Application seeking an entry into the register of prospective adoptive parents 
 
 

Žadatel/Applicant (Male): 

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

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

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

E-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Žadatelka/Applicant (Female): 

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

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

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

E-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Žádáme o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli podle § 25 zák. č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jako přílohy naší žádosti 
přikládáme: / We are asking for entry into the register of prospective adoptive parents according to 
Section 25 of Act No. 359/1999 Coll., on Social and Legal Protection of Children, as amended. As 
annexes we enclosed: 

1) schválení žádosti o osvojení / approval for adoption 

2) rodné listy žadatelů / applicants‘ birth certificates 

3) doklady o státním občanství žadatelů / applicants‘ citizenship documents 

4) osvědčení o bezúhonnosti žadatelů / applicants‘ criminal record certificates 

5) oddací list žadatelů / applicants‘ marriage certificate  

6) zprávu o sociálním šetření žadatelů / applicants‘ home study report  

7) zprávu o posouzení osobnosti žadatelů / applicants‘ psychological report   

8) zprávu o zdravotním posouzení žadatelů / applicants‘ medical report 

9) doklad o zaměstnání žadatelů / applicants‘ certification on employment background   

10) potvrzení příjmů žadatelů / applicants‘ income statements  

11) souhlas žadatelů s prováděním kontrol dítěte v dobách stanovených Úřadem / consent of 
the applicants to the inspections of child conducted at the times stipulated by the Office 

12) vyplněný dotazník pro žadatele o osvojení / completed questionnaire for the applicants 
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13) fotodokumentaci žadatelů / applicants‘ photographic documentation  

 

Souhlasím s tím, že Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je oprávněn zjišťovat, zda nedošlo 
ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci. / I agree that the Office for 
International Legal Protection of Children is entitled to check whether there were not any changes 
regarding the decisive facts stated in the documentation.  

 

V/In ................................ dne/date .............................. 

 

……………………………………………  …………………………………………… 

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