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I. Žadatelka:

II. Žadatel:

1)  Uveďte všechna jména osoby.
2)  Kolonku Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení.
3)  Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok.
4)  Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E.
*)  Nehodící se škrtněte.

Tiskopis prosím vyplňte čitelně

podací razítko

Příjmení: Jméno1):

Rodné příjmení2): Titul před jménem:                 za jménem:

Rodné číslo3): Datum narození:

Místo trvalého Obec: .............................................................................. Část obce: ............................................................................

 Ulice: .............................................................................. Č. p.4):  ................. Č. orient.:  ................. PSČ:  .................

Cizinec - Obec: .............................................................................. Část obce: ............................................................................

 Ulice: .............................................................................. Č. p.4):  ................. Č. orient.:  ................. PSČ:  .................

Rodinný stav: Telefon: E-mail:

adresa pobytu:

Příjmení: Jméno1):

Rodné příjmení2): Titul před jménem:                 za jménem:

Rodné číslo3): Datum narození:

Místo trvalého Obec: .............................................................................. Část obce: ............................................................................

 Ulice: .............................................................................. Č. p.4):  ................. Č. orient.:  ................. PSČ:  .................

Cizinec - Obec: .............................................................................. Část obce: ............................................................................

 Ulice: .............................................................................. Č. p.4):  ................. Č. orient.:  ................. PSČ:  .................

Rodinný stav: Telefon: E-mail:

adresa pobytu:

Žádám o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu*), v souladu s přísluš-
nými ustanoveními zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě osvojení, pokud krajský úřad nezprostředkuje osvojení do 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence 
žadatelů, souhlasím – nesouhlasím*) s tím, aby tato žádost byla postoupena Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem 
zařazení do evidence pro zprostředkování osvojení dětí z ciziny. 

Žádám výlučně o osvojení z ciziny. Ano – Ne*)

pobytu:

pobytu:
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Formuláře žádosti naleznete na internetové adrese http://www.mpsv.cz.

Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.

Souhlasím s účastí na odborné přípravě k přijetí dítěte do rodiny.

K žádosti prosím doložte:
• občan ČR - doklad o státním občanství 
• cizinec – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 

365 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR
• občan ČR - opis z evidence Rejstříku trestů – vyžádá obecní úřad s rozšířenou působností
• cizinec - doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 

měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti – doloží žadatel
• zpráva o zdravotním stavu praktického lékaře předložena žadatelem
• dotazník obsahující další osobní údaje žadatele, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, údaje o osobách žijících v domácnosti 

žadatele, představy o dítěti

Souhlasím s tím, že orgány sociálně právní ochrany dětí, podílející se na zařazení do evidence žadatelů a na zprostředkování náhradní 
rodinné péče, jsou oprávněny zajišťovat další potřebné údaje zejména o tom, zda způsobem svého života budu zajišťovat pro dítě 
vhodné rodinné prostředí, a dále jsou oprávněny kdykoliv zjišťovat, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové 
dokumentaci. 

Dávám souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů a fotokopií osobních dokladů všemi orgány sociálně-právní ochrany, 
které se budou podílet na zařazení do evidence žadatelů a na zprostředkování náhradní rodinné péče (v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění).

V dne             .        . 20

V dne             .        . 20

podpis žadatelky

podpis žadatele


