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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 
I. OBECNÁ ČÁST 

 

a) Zhodnocení platného právního stavu 

Platný právní stav neumožňuje efektivní řešení problémů vyplývajících z postavení 
obce při plnění úkolů veřejného opatrovníka. Konkrétně se jedná o problém nemožnosti 
přenosu funkce veřejného opatrovníka na jinou obec, zejména v situaci, kdy obec příslušná 
(dle bydliště opatrovance) není schopna svou funkci objektivně plnit. Tuto faktickou situaci 
ztěžuje taktéž nedostatečné financování veřejného opatrovnictví jakožto agendy vykonávané 
v přenesené působnosti. Dalším problémem je značná rozdílnost v odborných znalostech osob 
vykonávajících funkci opatrovníka. Důvodem této situace je, že není stanoven jasný standard 
pro vzdělání osoby pověřené výkonem funkce opatrovníka. Detailní popis všech problémů lze 
nalézt ve zprávě RIA. 

b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen.  

Hlavní principy, tj. efektivní a prakticky fungující systém veřejného opatrovnictví, jsou 
odůvodněny naléhavým veřejným zájmem na ochraně, pomoci a podpoře osob se zdravotním 
postižením, jakož i požadavkem na kvalitní veřejnou správu. 

Navrhovaná právní úprava je bez vlivu na rovnost žen a mužů. Navrhovaná právní úprava 
posiluje postavení osob se zdravotním postižením, díky snaze o zajištění kvalitního výkonu 
veřejného opatrovnictví. Tím by mělo dojít k posílení ochrany práv osob se zdravotním 
postižením.  

c) Nezbytnost právní úpravy 

Všechny výše zmíněné nedostatky nejsou v praxi efektivně řešitelné, a je proto nezbytné je 
řešit vhodnou úpravou legislativy. Detailní popis k této otázce lze nalézt ve zprávě RIA.  

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR  

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, přičemž 
ani u jedné z navrhovaných změn nelze mít důvodné pochybnosti o její ústavní konformitě.  
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ústavněprávní materii. Cílem právní úpravy je posílení 
práv osob se zdravotním postižením, a to jak za pomoci zefektivnění mechanismu pro výběr 
veřejného opatrovníka, tak i souvisejícího nastavení mechanismu pro financování veřejného 
opatrovnictví. V důsledku obou zmíněných kroků dojde k posílení práv osob se zdravotním 
postižením. 
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e) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů EU nebo obecnými právními zásadami práva EU, 
popřípadě i s legislativními záměry a s návrhy předpisů EU 

Právní úprava souvisí s Listinou základních práv EU, konkrétně jejím čl. 20 (rovnost před 
zákonem), čl. 21 (zákaz diskriminace) a čl. 26 (začlenění osob se zdravotním postižením). 
Tématice podpory osob se zdravotním postižením při právním jednání se věnují taktéž 
dokumenty agentury EU pro základní práva (FRA)1.  

 

f) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 

Návrh je v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, která v čl. 12 
stanoví ochranu osob, které potřebují podporu při právním jednání. Tento zákon přispívá 
k efektivnější ochraně osob s postižením díky zvýšení možnosti určit vhodného opatrovníka. 
V souvislosti s touto novelizací by také mělo dojít k finanční podpoře systému veřejného 
opatrovnictví, čímž dojde ke zlepšení kvality poskytování této služby. Oběma kroky se 
minimalizuje možnost faktického konfliktu zájmu mezi opatrovníkem a opatrovancem. 
Dochází tak k posílení ochrany práv osob se zdravotním postižením, v souladu 
s doporučeními mezinárodního Výboru pro práva osob se zdravotním postižením.  

Na oblast opatrovnictví zároveň dopadá i Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob, 
č. 68/2012 Sb.m.s., která obsahuje přímo použitelná ustanovení upravující aspekty 
mezinárodního práva soukromého, týkající se zranitelné dospělé osoby v mezinárodní situaci. 
Ani s touto právní úpravou není navrhovaná právní úprava v rozporu.  

Návrh není v rozporu s jinými mezinárodními smlouvami.      

g) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady a dopady na životní prostředí, vliv na rovnost mužů a žen 

Samotná navrhovaná právní úprava nebude mít vliv na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty ani na podnikatelské prostředí ČR. Související právní úprava týkající se financování 
veřejného opatrovnictví, jejíž podstata je zachycena v tomto materiálu, neboť přímo souvisí 
s řešením problematiky veřejného opatrovnictví, počítá s tím, že náklady na financování 
systému veřejného opatrovnictví budou maximálně ve výši 350 mil. Kč ročně. Financování 
systému veřejného opatrovnictví bude řešeno v rámci zákona o státním rozpočtu ČR. Tyto 
dodatečné zdroje však bylo třeba zajistit již pro návrh státního rozpočtu na rok 2017.  

                                                            
1 Legal capacity of person with intellectual disabilities and person with mental health problems (2013). 
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h) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh zákona upravuje postupy při předávání agregovaných údajů o počtech opatrovanců 
Ministerstvem vnitra. Obce každoročně v termínu do 31. ledna sdělí krajskému úřadu údaje 
o počtu žijících opatrovanců a identifikaci rozhodnutí věcně příslušného soudu, který obec 
pověřil veřejným opatrovnictvím (uvede se označení soudu, který rozhodnutí vydal, den, kdy 
bylo rozhodnutí vydáno, a spisová značka rozhodnutí). 

Obec vychází z vlastní dokumentace vztahující se k příslušné agendě a před agregací údajů 
zpracovává osobní údaje ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů. Agregované údaje však již nejsou osobními údaji 
(netýkají se určeného nebo určitelného subjektu údajů), obec tedy nepředává krajskému úřadu 
osobní údaje opatrovanců. Předkládaný zákon proto nemá negativní dopady v oblasti ochrany 
soukromí a ochrany osobních údajů. 

Krajské úřady na základě agregovaných údajů poskytnutých obcemi sdělí Ministerstvu vnitra 
počet opatrovanců podle jednotlivých obcí ve svém správním obvodu. Cílem stanovení těchto 
pravidel je získání kvalitního přehledu o situaci o veřejném opatrovnictví v ČR a zefektivnění 
provádění dozoru krajských úřadů nad obcemi, tj. veřejnými opatrovníky. 

Zároveň jsou informace relevantní pro financování veřejného opatrovnictví. Na základě dat 
může docházet k posílenému financování těch obcí, které veřejné opatrovnictví vykonávají, 
a to prostřednictvím příspěvku na přenesenou působnost pro obce. 
 

i) Zhodnocení korupčních rizik 

Zhodnocení naplňování kritérií. 

Přiměřenost 

Po stránce věcné se navrhovaná právní úprava týká otázky opatrovnictví zletilých osob, 
respektive specifických otázek výkonu tohoto opatrovnictví obcemi v rámci přenesené 
působnosti. Návrh je ve vztahu k cíli co do formy i obsahu nepochybně přiměřený, neboť se 
omezuje pouze na úpravu těch problémů, které vyžadují nezbytné legislativní zásahy.  

Efektivita 

Systém správních úřadů v ČR je schopen efektivně kontrolovat a vynucovat dodržování 
navržené regulace. Stejně i soudy mají v rámci soudního řízení zavedeny všechny nezbytné 
ochranné mechanismy. 

Odpovědnost 

Návrh pracuje se standardním systémem v rámci přenesené působnosti úřadu, respektive 
s opatrovnickými soudy. Orgány a konkrétní osoby příslušné k vykonávání dané agendy jsou 
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určeny již stávajícími předpisy (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), zákon č.  131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 99/1963, 
občanský soudní řád, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 6/2006 
Sb., o soudech a soudcích, zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších 
úřednících státního zastupitelství). (V souvislosti s navrhovanou úpravou budou kladeny 
požadavky na znalosti a dovednosti úředníků, kteří budou agendu veřejného opatrovníka 
vykonávat, a to v rámci souvisejícího návrhu na novelizaci vyhlášky č. 512/2002 Sb., 
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů.) 

V rámci dané novelizace nedochází k nadměrnému soustředění pravomocí u jednoho orgánu, 
ani k neodůvodněnému rozdělení pravomocí mezi vyšší počet osob. Kontrolní mechanismy 
nejsou návrhem dotčeny.  

Opravné prostředky a kontrolní mechanismy 

Kontrolní mechanismy budou v rámci stanovení požadavku na znalosti a dovednosti úředníka 
vykonávajícího veřejné opatrovnictví, případně na úředníka krajského úřadu, návrhem 
fakticky posíleny (navazující novela vyhlášky č. 512/2002 Sb.). Opravné prostředky jak proti 
činnosti opatrovníka - úředníka, tak i proti činnosti soudu při určování opatrovníka, respektive 
danému soudnímu rozhodnutí, jsou řešeny již ve stávajících právních předpisech.  

j) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh je bez dopadu na bezpečnost státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K ČÁSTI PRVNÍ (Změna zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

K bodu č. 1 (§ 468) 
 
V souvislosti s navrhovanou novelizací bylo potřebné vyjasnit přechod opatrovnictví 
na veřejného opatrovníka. Vzhledem k tomu, že nedošlo k přípravě zvláštního zákona 
o opatrovnictví, ale pouze novelizaci stávajících předpisů, bylo třeba vyjasnit, na koho 
přechází opatrovnictví v případech stanovených ustanovením § 468. Proto změna staví 
najisto, že v dané situaci se opatrovníkem ze zákona stane obec, kde má opatrovanec bydliště.  
 
Pokud se však bude jednat o obec, která má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu, jejímž 
předmětem je výkon funkce veřejného opatrovníka, pak bude opatrovnictví povinna 
vykonávat obec povinná podle této smlouvy. Analogicky se tak uplatní pravidlo navrhované 
v ustanovení § 471 odst. 3, podle něhož změní-li se okolnost rozhodná pro určení veřejného 
opatrovníka, přechází opatrovnictví na obec příslušnou k okamžiku, kdy změna nastala. Tento 
následek vyplývá i z okolnosti, že obec přenosem výkonu agendy na základě veřejnoprávní 
smlouvy pozbývá přenesenou působnost v dané oblasti. 
 
K bodu č. 2 (§ 471 odst. 2) 
 
Vzhledem k tomu, že novelizace bude prováděna v rámci stávajícího právního předpisu, 
nikoli v rámci původně zamýšleného nového zákona, nelze na něj nadále odkazovat. Otázku 
příslušnosti veřejného opatrovníka bude řešit ustanovení § 471 odst. 3 OZ.  
 
Včleněné pravidlo o tom, že jmenování veřejného opatrovníka není vázáno na jeho souhlas, 
není nové. Je obsaženo již ve stávajícím ustanovení § 471 odst. 3 OZ. Nadto vyplývá již ze 
samotného charakteru veřejného opatrovnictví jako přenesené působnosti, kterou jsou obce 
(orgány obcí) povinny vykonávat. Přesun daného pravidla do odstavce 2 je odůvodněn 
hlediskem systematickým. Nově se má totiž vztahovat na všechny situace, které předvídá 
navrhované ustanovení § 471 odst. 3 OZ. Souhlas obce se tedy nevyžaduje ani v případě 
jmenování jiné než jinak příslušné obce, ani v případě, má-li být jmenována obec 
vykonávající danou působnost na základě veřejnoprávní smlouvy. 
 
K bodu č. 3 (§ 471 odst. 3) 
 
V úpravě třetího odstavce se řeší otázka určení obce, která bude opatrovnictví vykonávat. 
Původně stanovené pravidlo o tom, že ke jmenování obce není třeba jejího souhlasu, nadále 
v zákoně zůstává, avšak z důvodu systematiky je přesunuto do odstavce 2. 
 
Doplnění nových pravidel o jmenování veřejného opatrovníka reaguje na praktické potíže 
spojené s výkonem veřejného opatrovnictví obcemi. Primární by mělo být i nadále jmenování 
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obce dle bydliště osoby (§ 80 OZ). V návaznosti na výslovné připuštění možnosti sjednat 
na výkon veřejného opatrovnictví veřejnoprávní smlouvu (srov. důvodovou zprávu k § 149c 
odst. 5 obecního zřízení) se navrhuje stanovit účinky této smlouvy na postavení veřejného 
opatrovníka a obsazení jeho funkce. Samotná účinnost veřejnoprávní smlouvy má za následek 
změnu v nositeli výkonu přenesené působnosti. Nemá však bez dalšího žádné účinky v oblasti 
soukromého práva (§ 1 odst. 1 věta druhá OZ), respektive tyto účinky mohou být při 
zachování stávající právní úpravy přinejmenším velmi sporné (viz příslušnost veřejného 
opatrovníka podle § 471 odst. 3 OZ). 
 
V tomto ohledu se navrhuje stanovit, že účinností veřejnoprávní smlouvy se obec povinná 
podle smlouvy dostává ze zákona do postavení veřejného opatrovníka namísto dosavadní 
obce příslušné dle bydliště opatrovance. Obec podle veřejnoprávní smlouvy by proto měla být 
napříště jmenována soudem veřejným opatrovníkem každého dalšího opatrovance s bydlištěm 
v obci, která výkon této agendy přenesla. 
 
Dále se navrhuje stanovit, že v případech, kdy byla obec oprávněná z veřejnoprávní smlouvy 
opatrovníkem již dříve jmenována, přechází účinností smlouvy její funkce ze zákona na obec 
povinnou. Nové rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka se v tomto případě nevyžaduje. 
Obdobné platí v případě zániku závazku z veřejnoprávní smlouvy, který má za následek 
automatický přechod funkce opatrovníka na původní obec a znovunabytí postavení veřejného 
opatrovníka ve vztahu k potenciálním opatrovancům. 
 
Mechanismus využití veřejnoprávní smlouvy, kterou obec přenáší přenesenou působnost 
na jinou obec, je upraven v § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZř“), a ustanovení § 159 a následující zákona č. 50/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „SŘ“). 
 
Pokud tedy obec, která nazná, že pro ni bude výhodnější přenést výkon zmiňované agendy 
na jinou obec, může s ní uzavřít veřejnoprávní smlouvu. Tuto možnost však budou mít pouze 
obce, jejichž orgány vykonávají působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou 
působností (tedy obce III. typu). 
 
Proces uzavírání veřejnoprávní smlouvy se bude řídit ustanoveními 163 – 164 SŘ. Minimální 
náležitosti smlouvy musí dle § 63 odst. 2 OZř obsahovat označení účastníků smlouvy, dobu 
trvání smlouvy (včetně možnosti stanovení trvání smlouvy na dobu neurčitou, případně 
s využitím vhodné podmínky). Dále je také nezbytné určení rozsahu přenesené působnosti, 
kterou budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné obce. Předpokládá se zde přenos výkonu 
opatrovnické agendy jako celku nebo její části. Není vyloučeno ani ujednání, podle něhož se 
výkon této agendy přenáší jen ve vztahu k určitým opatrovancům. Možnost takového ujednání 
vyplývá z adresnosti výkonu veřejného opatrovnictví, které se může realizovat jen v rámci 
výkonu funkce opatrovníka konkrétního opatrovance. 
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Povinnou náležitostí smlouvy je taktéž uvádění způsobu úhrady nákladů spojených 
s výkonem přenesené působnosti. Výše úhrady závisí na ujednání obcí. V této souvislosti je 
vhodné uvést, že účinností veřejnoprávní smlouvy se obec povinná podle smlouvy stane ze 
zákona opatrovníkem těch, jimž dosud poskytovala podporu dosavadní obec. Taktéž vůči 
potenciálním opatrovancům s bydlištěm v obci, která výkon opatrovnictví přenesla, bude 
příslušnou obec povinná z veřejnoprávní smlouvy. Obec povinná z veřejnoprávní smlouvy 
bude také adresátem státem hrazeného příspěvku na přenesenou působnost. Tuto okolnost je 
třeba vzít při sjednání smlouvy v úvahu. Stejně jako okolnost, jak si obce případně rozdělí již 
vyplacený příspěvek, pokud dosavadní obec vykonávala funkci jen po část roku. 
 
Je vhodné připomenout, že pokud to nevylučuje povaha a účel veřejnoprávních smluv, použijí 
se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku. Výjimky, kdy se tato úprava nepoužije, 
stanoví zákon (dle § 170 SŘ). Obce mohou standardně ve smlouvě upravit další náležitosti 
s cílem usnadnit proces přenosu funkce, například dohodu o tom, kdo bude po nabytí 
účinnosti smlouvy informovat opatrovance o této skutečnosti (neboť zákon jasné pravidlo 
neurčuje) a v jaké lhůtě tak obec učiní, případně způsob předání spisové agendy apod.      
 
Nelze vyloučit situaci, kdy bude více obcí typu I. (dosavadních nositelů funkce opatrovníka) 
kontrahovat s další obcí (například typu II). Významnou podmínkou pro uzavření 
veřejnoprávních smluv o přenosu opatrovnictví je i souhlas krajského úřadu (§ 63 odst. 1 
OZř). Ten bude udělen formou rozhodnutí podle správního řádu (§ 180 odst. 1 SŘ). Agenda 
opatrovnictví a funkce opatrovníka tedy přechází až nabytím právní moci rozhodnutí 
krajského úřadu o souhlasu s předmětnou smlouvou. Krajský úřad přitom bude v rámci 
daného řízení posuzovat obsah smlouvy z hlediska souladu s právními předpisy, ale 
i veřejným zájmem (§ 160 odst. 5 SŘ).  
 
Nelze také opomenout povinnosti obce, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, 
zveřejnit ji bezodkladně poté, co byla uzavřena, na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů 
(§ 66c SŘ). Současně se uzavřená veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních 
předpisů kraje. Totéž se děje při její změně či zrušení. Zároveň je třeba, aby obce, které jsou 
smluvní stranou, umožnily každému se se smlouvou seznámit, a to na obecním úřadu obce.  
 
Zákon nyní výslovně nestanoví povinnost informovat o skutečnosti přenosu opatrovnictví 
opatrovance, ani opatrovnický soud. Jedná se však o zásadní skutečnost, kterou lze dovodit 
z konceptu funkce opatrovníka jako ochránce práv osoby pod opatrovnictvím. Totéž lze 
dovodit z jednotlivých povinností opatrovníka, například jeho povinnosti být v pravidelném 
spojení s opatrovancem, starat se o naplnění jeho práv (dle § 466 OZ) apod. Nelze tedy 
připustit situaci, kdy by opatrovanec nebyl informován o tom, kdo je jeho opatrovníkem 
a nemohl by se na něj obracet. Proto je nezbytné, aby obce neprodleně informovaly 
opatrovance o tom, že došlo ke změně opatrovníka a jakým způsobem ho může kontaktovat. 
Taktéž je nezbytné informovat o této skutečnosti opatrovnický soud. (V současnosti se 
připravuje novela zákona o evidenci obyvatel, která by mohla přinést efektivní přenos 
informací mj. i o této skutečnosti.). Je vhodné, aby i ten byl o této zásadní skutečnosti 
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neprodleně uvědomen. Situaci může usnadnit i skutečnost, dohodnou-li se obce, která tuto 
informační povinnosti splní. 
 
Dále se navrhuje v zákoně zakotvit řešení pro případ, kdy obec příslušná k výkonu veřejného 
opatrovnictví tuto agendu fakticky nevykonává nebo ji není schopna vykonávat řádně. Řešení 
pro tento typ případů v agendách vykonávaných obcemi v přenesené působnosti nabízí 
obecně ustanovení § 65, resp. § 66b OZř. Podle této úpravy platí, že neplní-li orgán obce své 
povinnosti, rozhodne krajský úřad, že pro ni bude přenesenou působnost nebo část přenesené 
působnosti vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu patří. Tento postup 
je případný v oblastech, v nichž vykonává dozor nad výkonem dané činnosti výhradně krajský 
úřad. Oblast veřejného opatrovnictví je však specifická v tom, že dohled nad výkonem funkce 
opatrovníka provádí v konkrétním případě soud, jenž může také činit vhodná opatření 
k zajištění řádného plnění jeho povinností (srov. § 48 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních 
řízeních soudních (dále jen „ZŘS“)). S ohledem na tuto významnou úlohu soudu v oblasti 
opatrovnictví a adresnou povahu výkonu opatrovnictví se navrhuje stanovit zvláštní řešení. To 
by mělo spočívat v možnosti soudu jmenovat jinou vhodnou obec, neskýtá-li obec jinak 
příslušná záruky řádného výkonu funkce. Pod tento typ případů lze rovněž subsumovat 
situace, kdy obec nevykonává svou funkci řádně nebo své povinnosti porušuje. Mělo by se 
tedy jednat o srovnatelné řešení, které se uplatňuje u soukromého opatrovníka, jehož soud 
může pro neplnění jeho povinností odvolat (§ 463 odst. 2 OZ). 
 
Návrh připuštěním této možnosti cílí typicky na případy, kdy obec příslušná dle bydliště nemá 
dostatečné kapacity (personální, technické apod.), aby zvládla funkci veřejného opatrovníka 
vykonávat (například menší obec je příslušnou obcí dle bydliště velkému množství osob 
v blízkém zdravotním či sociálním zařízení). Tímto způsobem lze postupovat i v situaci 
konfliktu zájmu, kdy by obec neměla být jmenována opatrovníkem osoby (například došlo-li 
k podání trestního oznámení opatrovníka na opatrovance či naopak).  
 
Zákon ponechává na úvaze soudu, která obec bude určena jako vhodná. Hlediska, k nimž by 
měl zejména přihlédnout, má stanovit navrhované ustanovení § 47b ZŘS. Kritériem výběru 
by podle tohoto ustanovení měla být především schopnost zajistit řádný výkon povinností 
opatrovníka. Zdůrazněna je především povinnost udržovat s opatrovancem pravidelné spojení, 
z níž vyplývá důležitost místního hlediska při výběru vhodné obce. Mohlo by se proto 
zpravidla jednat o sousední obec, není to však nezbytné. Dále je třeba vzít v potaz hledisko 
efektivity výkonu opatrovnictví na obci se základním rozsahem přenesené působnosti (obec 
typu I.) a zvážit, zda pro konkrétní situaci nebude vhodnější jmenovat opatrovníkem obec II. 
typu, tedy obec s pověřeným obecním úřadem, případně i obec III. typu, s rozšířenou 
působností. Volba konkrétní obce tedy bude na soudu, který by měl v kooperaci s dotčenými 
obcemi vybrat nejvhodnější možné řešení pro konkrétní situaci a konkrétního opatrovance. 
 
Zdůrazněna je nicméně výjimečnost jmenování jiné než jinak příslušné obce. Zákon při určení 
veřejného opatrovníka obecně preferuje hledisko právní jistoty. To vyplývá z koncepce 
veřejného opatrovnictví jako krajního prostředku zajištění podpory. U veřejného opatrovníka 
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by již zpravidla neměla být vedena polemika o tom, kdo jím má být a kdo je pro výkon této 
činnosti vhodnější. Projevem této koncepce je, že je veřejné opatrovnictví vykonáváno bez 
souhlasu povinného subjektu. Dalším znakem je to, že je subjektem vykonávající danou 
činnost předem určitelná obec v přenesené působnosti. V případě veřejného opatrovníka 
na rozdíl od opatrovníka soukromého ustupuje jeho identita do pozadí. Vychází se z totiž z 
toho, že každý veřejný opatrovník by měl vykonávat svou funkci na srovnatelné úrovni; k 
tomu by mu stát měl vytvářet dostatečné podmínky. Možnost jmenovat opatrovníkem jinou 
než jinak příslušnou obec je určitým průlomem do této koncepce, proto by k ní mělo být 
přistupováno restriktivně. 
 
Zdůrazněním výjimečnosti jmenování jiné vhodné obce se chce říci to, že před přistoupením 
k tomuto opatření by mělo zpravidla předcházet uplatnění opatření soudu v rámci jeho 
dohledové pravomoci (§ 48 ZŘS), popřípadě alespoň úvaha, zda tato opatření mohou vést 
k vytvoření podmínek pro řádný výkon funkce. Těmito opatřeními může být například 
předkládání častějších a detailnějších zpráv o činnosti, vyhrazení širšího okruhu právních 
jednání, která budou podléhat souhlasu soudu, popřípadě výzva k odstranění konkrétních 
nedostatků s poučením, jak je odstranit. 
 
Konečně se navrhuje zrušit možnost jmenovat veřejným opatrovníkem právnickou osobu 
zřízenou obcí k plnění agendy veřejného opatrovnictví. Dosud není znám případ, že by tato 
možnost byla využita. Zároveň se jedná o nekoncepční možnost s ohledem na okolnost, že 
výkon funkce veřejného opatrovníka obcí je výkonem přenesené působnosti. V tomto směru 
nepodléhá výkon opatrovnictví obcí a právnickou osobou zřízenou obcí stejnému právnímu 
režimu (např. odpovědnost státu podle zákona č. 82/1998 Sb., požadavky na zvláštní 
odbornou způsobilost vykonavatelů). Ponechání této možnosti není vhodné ani v souvislosti 
s přípravou financování veřejného opatrovnictví, které má být realizováno prostřednictvím 
příspěvku na výkon přenesené působnosti. Zároveň se však lze domnívat, že nic nebrání 
tomu, aby byl faktický výkon veřejného opatrovnictví na tyto právnické osoby případně 
delegován, avšak při zachování obce jako subjektu práv a povinností opatrovníka. 
 
K bodu č. 1 (§ 3033) 
 
V souvislosti se změnou ustanovení § 468 se pro nadbytečnost navrhuje zrušit ustanovení 
§ 3033 odst. 2. 
 
K ČÁSTI DRUHÉ (Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů) 

K bodu č. 1 (§ 9 odst. 1) 
 
V souvislosti s řešením otázky gesční příslušnosti ústředního orgánu státní správy pro agendu 
veřejného opatrovnictví se přistupuje k novelizaci kompetenčního zákona, jeho § 9. Toto 
ustanovení upravuje okruh působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Vložením agendy 
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veřejného opatrovnictví se staví na jisto, že příslušným ústředním orgánem státní správy bude 
právě zmíněný rezort. Definice agendy za pomoci termínu „péče o občany, kteří potřebují 
zvláštní pomoc“ budil pochybnosti o tom, zda je možno i oblast veřejného opatrovnictví pod 
předmětný pojem podřadit. Výslovným zakotvením veřejného opatrovnictví do vymezení 
působnosti ministerstva se předmětná záležitost vyjasňuje.     
 
 
K ČÁSTI TŘETÍ (Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů) 

K bodu č. 1 (§ 149b odst. 3) 
 
Zákon o obcích již ve stávajícím ustanovení § 149b odst. 3 stanoví, že výkon funkce 
veřejného opatrovníka je výkonem přenesené působnosti. Předmětné pravidlo se z důvodu 
systematiky přesunuje do nového ustanovení § 149c (viz dále), pod nímž budou pravidla 
týkající se institutu veřejného opatrovníka shromážděna. 
 
K bodu č. 2 (§ 149c) 
 
V souvislosti s cílem navrhované právní úpravy se vytváří zcela nové ustanovení § 149c. 
V něm budou uspořádána pravidla týkající se úpravy veřejného opatrovnictví obce.  
 
V prvním odstavci je stanoveno, že výkon funkce veřejného opatrovníka je výkonem 
přenesené působnosti. Toto pravidlo již bylo v dosavadní právní úpravě zakotveno 
v ustanovení § 149b odst. 3. Z důvodu systematičnosti se vkládá do nového ustanovení 
§ 149c. 
 
V druhém až čtvrtém odstavci se zakotvují pravidla týkající se monitoringu osob pod 
opatrovnictvím v případě konkrétní obce a následný přenos dat na krajské úřady. Ty budou 
data zasílat Ministerstvu vnitra. Na základě nich může docházet k posílenému financování 
těch obcí, které veřejné opatrovnictví vykonávají, a to prostřednictvím příspěvku 
na přenesenou působnost pro obce (Právní úprava financování veřejného opatrovnictví bude 
dle předpokladů provedena v rámci zákona o státním rozpočtu ČR.). Dalším cílem stanovení 
těchto pravidel je získání kvalitního přehledu o situaci o opatrovnictví v ČR a zefektivnění 
provádění dozoru krajských úřadů nad obcemi, tj. veřejnými opatrovníky. Zároveň jsou 
informace relevantní pro financování veřejného opatrovnictví. 
 
Lhůty pro předávání dat byly stanoveny tak, aby obce a následně krajské úřady měly dostatek 
času pro získání kvalitního přehledu o situaci (případně si potřebné ověřily). Sbíraná data 
budou informovat o počtu žijících opatrovanců k 1. lednu příslušného kalendářního roku. 
Evidence se týká jen žijících osob, a to v reakci na evidenci obyvatel, v níž jsou vedena 
obdobná data, avšak i o osobách zemřelých. Identifikace soudního rozhodnutí bude 
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standardní, bude tedy obsahovat označení soudu, který jej vydal, dne, kdy bylo rozhodnutí 
vydáno, a spisové značky rozhodnutí. 
 
Pátý odstavec se věnuje institutu veřejnoprávní smlouvy. Ustanovení explicitně umožňuje 
využít institut veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení § 63 zákona o obcích. Toto výslovné 
dovolení odstraňuje právní nejistotu o možnosti využití daného institutu pro přenos výkonu 
opatrovnictví, která za stávajícího stavu panuje. V tomto ohledu lze odkázat zejména 
na Stanovisko Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, ze dne 7. 7. 
2014, č. j. MV-82067-2/ODK-2014, vydané v rámci metodické pomoci. Podle něj je uzavření 
veřejnoprávní smlouvy na výkon veřejného opatrovnictví nepřípustné, neboť by se příčilo 
zákonnému zákazu, podle něhož nemůže být předmětem veřejnoprávní smlouvy přenesená 
působnost, která je na základě zákona svěřena orgánům jen některých obcí (§ 63 odst. 1 OZř). 
Takové omezení přitom dle zmíněného stanoviska plyne z ustanovení § 471 odst. 3 OZ, podle 
něhož má způsobilost být veřejným opatrovníkem obec, kde má opatrovanec bydliště. Naproti 
tomu stojí kupříkladu nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 2936/15, který 
jako obiter dictum a bez bližšího zdůvodnění možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy 
připouští.  
 
Navrhovaná úprava si klade za cíl zmíněnou právní nejistotu odstranit příklonem k možnosti 
uzavření veřejnoprávní smlouvy. Tato úprava může přispět například k řešení problematiky 
malých obcí poblíž velkých institucí poskytujících zdravotní nebo sociální péči. 
K problematice uzavírání veřejnoprávních smluv a jejich účinkům srovnej důvodovou zprávu 
k navrhované změně ustanovení § 471 odst. 3 OZ. 
 
Druhá věta pátého odstavce pak vylučuje možnost aplikace ustanovení § 65 zákona o obcích. 
Krajský úřad tak nebude moci rozhodnout, že veřejné opatrovnictví (přenesenou působnost) 
obce pro ni bude vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu patří, neplní-li 
obec povinnosti vyplývající z funkce opatrovníka. Tento postup je případný v oblastech, 
v nichž vykonává dozor nad výkonem dané činnosti výhradně krajský úřad. Oblast veřejného 
opatrovnictví je však specifická v tom, že dohled nad výkonem funkce opatrovníka provádí 
v konkrétním případě soud, jenž může také činit vhodná opatření k zajištění řádného plnění 
jeho povinností (srov. § 48 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen 
„ZŘS“)). S ohledem na tuto významnou úlohu soudu v oblasti opatrovnictví a adresnou 
povahu výkonu opatrovnictví se navrhuje stanovit zvláštní řešení. To by mělo spočívat 
v možnosti soudu jmenovat jinou vhodnou obec, neskýtá-li obec jinak příslušná záruky 
řádného výkonu funkce. Mělo by se tedy jednat o srovnatelné řešení, které se uplatňuje 
u soukromého opatrovníka, jehož soud může pro neplnění jeho povinností odvolat (§ 463 
odst. 2 OZ). Smyslem změny je rovněž vyloučení možného střetu při provádění dohledové 
činnosti soudu a krajského úřadu. 
 

 
K ČÁSTI ČTVRTÉ (Změna zákona o hlavním městě Praze, č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) 
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K bodu č. 1 (§ 119c odst. 3) 
 
Zákon o hlavním městě Praze již ve stávajícím ustanovení § 119c odst. 3 stanoví, že výkon 
funkce veřejného opatrovníka hlavním městem Prahou nebo městskou částí je výkonem 
přenesené působnosti. Předmětné pravidlo se z důvodu systematiky přesunuje do nového 
ustanovení § 119d (viz dále), pod nímž budou pravidla týkající se institutu veřejného 
opatrovníka shromážděna. 
 
K bodu č. 2 (§ 119d) 
 
V souvislosti s cílem navrhované právní úpravy se vytváří zcela nový § 119c. V něm budou 
uspořádána pravidla týkající se úpravy veřejného opatrovnictví. 
 
V prvním odstavci je stanoveno, že výkon funkce veřejného opatrovníka hlavním městem 
Prahou nebo městskou částí je výkonem přenesené působnosti. Toto pravidlo již bylo 
v dosavadní právní úpravě zakotveno v § 119c odst. 3. Z důvodu systematičnosti se vkládá do 
nového ustanovení § 119d. 
 
Ve druhém a třetím odstavci se zakotvují pravidla týkající se monitoringu osob 
pod opatrovnictvím a následný přenos dat na Ministerstvo vnitra. Informace takto 
shromažďované podle těchto pravidel mají být relevantní především pro financování 
veřejného opatrovnictví. Na základě dat může docházet k posílení financování 
prostřednictvím příspěvku na přenesenou působnost (Právní úprava financování veřejného 
opatrovnictví bude dle předpokladu provedena v rámci zákona o státním rozpočtu ČR.). 
Dalším cílem stanovení těchto pravidel je získání kvalitního přehledu o situaci o opatrovnictví 
a zefektivnění provádění dozoru nad opatrovnictvím. Lhůta pro předávání dat v délce 3 
měsíců od rozhodného okamžiku byla stanovena tak, aby Hlavní město Praha mělo dostatek 
času pro získání kvalitního přehledu o situaci (případně si potřebné ověřilo). Sbíraná data 
budou informovat o počtu žijících opatrovanců k 1. lednu příslušného kalendářního roku. 
Evidence se týká jen žijících osob, a to v reakci na evidenci obyvatel, v níž jsou vedena 
obdobná data, avšak i o osobách zemřelých. Identifikace soudního rozhodnutí bude 
standardní, bude tedy obsahovat označení soudu, který jej vydal, dne, kdy bylo rozhodnutí 
vydáno, a spisové značky rozhodnutí. 

 
K ČÁSTI PÁTÉ (Změna zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 
pozdějších předpisů) 

V novém ustanovení § 47b ZŘS se navrhuje příkladmo stanovit hlediska, k nimž by měl soud 
přihlédnout, shledá-li, že jsou splněny podmínky pro jmenování jiného než jinak příslušného 
veřejného opatrovníka. Tyto podmínky stanoví navrhované ustanovení § 471 odst. 3 OZ. 
Zdůrazněna je především povinnost udržovat s opatrovancem pravidelné spojení, z níž 
vyplývá důležitost místního hlediska při výběru vhodné obce. Dále je třeba vzít v potaz 
hledisko efektivity výkonu opatrovnictví na obci se základním rozsahem přenesené 
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působnosti (obec typu I.) a zvážit, zda pro konkrétní situaci nebude vhodnější jmenovat 
opatrovníkem obec II. typu, tedy obec s pověřeným obecním úřadem, případně i obec III. 
typu, s rozšířenou působností. Volba konkrétní obce tedy bude na soudu, který by měl 
v kooperaci s dotčenými obcemi vybrat nejvhodnější možné řešení pro konkrétní situaci 
a konkrétního opatrovance. 
 

K ČÁSTI ŠESTÉ (Účinnost) 

Účinnost se navrhuje v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016 
na 1. července 2017. 
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